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சம��பண�

ன�� ஏ� வயதா����தேபா�, நா� க�டெபா�ம� நாடக�
பா������ வ�� "எ�னடா... எ�னடா... க�டெபா�மா...
எ�ேநர� பா��தா�� க���ச�ைட...'' எ�ற பாடைல ஒ�

���ைய� ைக�� எ��� �ழ��யவா� பா�� ெகா�ேட ஒ�
நா�கா������ ம�ெறா� நா�கா��� ���க... கா� த�மா�
நா�கா��� சா��� எ� �� உத��� ெவ����ட�. உடேன எ�
தா� ேப��ய�மா�, அ����க����ைட ெநா��� உ���க�ைல��
ந��� உத���� க��� ேபா�டா�. அ�ேபா� எ� த�ைத ��ைதயா
வ�� �பர� ேக�க, நட�தைத எ� தா� ெசா�ல... 'இவ�



வ��கால��� ஒ� �லவனாக வ�வா�' எ�றா�. எ� தா��
'அ�ப�யா' எ�� ம������ க�� அைண�� ��த��டா�.
இ�� அவ�க� ல��ய�கன� �ைறேவ�ய�. ��மா உல�� நா��
ஒ� கைலஞ� ஆேன� எ�பைத �ைன�� இ��ைல எ�
ெப�ேறா�க��� அ�� கா��ைகயா���ேற�.

-கைலஞான�



�

���ைர

�மா��� கைதக� எ��வ�� நா� ேத�����ேட� எ��தா�
�ைன��ேற�. அதனாேலேய �ல ந�ப�க� எ�ைன

'கைத�தா�தா', '��ம�', 'கைதஞான�' எ�ெற�லா� பாரா��
�றா�க�.
ஆனா� வரலா� எ��வ�... அ��� எ�� ��தகமாக
ெவ���வ�� ஒ� பய� இ���ெகா�ேட இ���ற�. காரண�...
�ைறயாக� க�ற எ��தாள�க� எ�ைன� கைறயாக எ��
எ��ெத��� ��வா�கேளா எ�ற பய�தா�. இ��தா��
ேகாைதநாய�ய�மா�, �.ராஜநாராயண� ேபா�ேறா� ஆர�ப���
ப��காதவ�க�தா�. ��னா�� �க��ற�த எ��தாள�களானா�கேள.
அவ�கைள வ�கா��யாக எ�� எ�த� ������ேட�.
ெகா��வ��, த��வ�� அ�� வாசக�க�� உ�ள�கேள.

பா��தைத, ேக�டைத, ெசா�னைத அ�பவமாக
எ����ெகா�ேடதா� இ�வைர ��மா��� 30 கைதக��� ேம�
எ����ேட�. இ�� �க�ெப�ய இய��ந�க�ட� �ைர�கைத
ஒ��ைழ�� �மா� �ைற� தா���. தயா���  16 பட�க�. 
பாட�க� எ��.  இய�க� 2. ெம�� காெம�யனாக 'இ� ந�ம ஆ�'
ஒ��தா�. ��ன� ��ன ேவஷ�க� �ல... இத��ேம� எ� த����
எ�ன ேவ���? நா� எ����ெகா�ட இ�த �� �ய���� உ�க�
ஆதர�தா� ேவ���.

���யமாக இ�ேக ெசா�லேவ��ய� ஒ�� உ��. எ�னெவ�றா�
1974-� ஒேர மாத��� எ��ட� ஆ� கைதகைள ��மா
தயா��பாள�க� ேபா�� ேபா���ெகா�� வா��னா�க�. எ�லா��
'உடேன ���� ேபாக ேவ���; எ��� ெகா��க�' எ��
அவசர�ப���னா�க�. அ�ேபா� நா� ஒ� ���ைய� ைகயா�ேட�.
தயா��பாள�க� ஒ�ெவா�வைர�� ேட���கா�ட� வா�� வர�
ெசா�� அ�ேல கைதைய� ெசா�-��ேட�. உத�யாள�கைள ைவ��



அ�� உ�ளைத எ��� ெகா��க� ெசா����ேட�. அவ�க�...
பனைச ம�ய�, ெஜயபா� ��வாச�, த�ைச ேக.�ேர� �மா�,
�.எ�.ஏ. ஷால�பா... �னகர� அ�ப�ப  �ல�� இ�ப��
பழ�க�ப�டதா� இ�வைர அைதேய ைகயா�� வ��ேற�.

'��மா ��ெர�' ெதாடைர�� ெர�கா�� ப���த�ேற� எ�ேற�,
ந��ர� �ைணயா��ய� இரா.த.ச��ேவ�ட�. அ�ேபா� அவ�
ெசா�னா�... "ஐயா, ��க� ெசா���ெகா�ேட வா��க�, நா�
எ���ேற�. அ� ச���ைலெய�றா� ெர�கா�� ப�ணலா�''
எ�றா�. அைத��தா� பா��ேபாேம எ�� உ��த��ைடைய
ெகா����ட� ேபா� ெபாலெபாலெவ��
ெகா���ெகா�ேட���ேத�. ��� வார�க���� ேச��தா�ேபா�...
எ�ன ஆ�ச�ய� ஒ�வ��ட தவறாம�� �டாம�� எ��யேதா�,
அதைன அழ�ப����� கா�� எ�ைன அச��வ��றா�. அவ���
எ� �த� ந��ைய� ெத�����ெகா��ேற�. '��மா ��ெர�'
ெதாட� எ�த என�� ெதாட��� ஆதர� ெகா��� வ�� ந��ர�
ஆ��ய� உய��� ந��ர�ேகாபா� அவ�க����,  ந��ர� காமரா�,
ம���      அவ�ட� ெதா�� ெச��� அ�தைனேப���� எ�
ெந�சா��த ந��ைய�� வண�க�ைத�� ெத����� ெகா��ேற�.

இ�வைர ந��ர� ப���ைக�� ெதாடராக வ�த '��மா ��ெர�'ைட
ெபா�ைமயாக ப���� பாரா����, அ�� கா���� வ�� அைன��
வாசக�க���� தைலவண���ேற�... ந��!

-கைலஞான�
ெச�ைன.

ைகேப� எ� :  96770 61186
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நிைற�ட�!

ைர�பட��ைற�� சா�ேடா ��ன�ப ேதவ� அ�ண�
வ�ைச��, நா� பாச�ட� ேந���� அ�ண�, கைலஞான�

அவ�க�... ��மா �ைற�� �ைழ�� ��டா� ���ரேம எ�ேலா��
�ேபரனா��டலா� எ�� அ�� �த� இ��வைர அ�யாைமயா�
ம�க� �ைன��றா� க�.
�� ேப�� ஒ�வ� �ேபரனாக லா�. அத�� வா��� உ��தா�.
ஆனா� இ�ைறய �ேபர�,  நாைளய �ேசல� ஆ���வா�
எ�பைத� ப�� யா�� கவைல�ப�வ��ைல.

��மா ஆைசயா� 65 ஆ�� க��� ��ன� ெச�ைன�� ஓ�
வ�தவ� அ�ண� கைலஞான�.

2-� வ��� ம��ேம ப���� பா��ய� ெப�றவ�. 85  வய���
ஓயாம� ப���� ெகா�ேட����றா�. ப��தைத அ�ப�ேய
�ைன��� ைவ��� ெகா�����றா�...

'அ�தான ��தாம�' -எ�� ஒ� ��. கைல� கள��ய�.
��காரேவ� �த�யா� எ�ற ெப�யவ� ெதா��த அ�ய ��தக�. 2000
ப�க�க� ெகா�ட அ�த ��� இ��ய �ராண, இ�காச
கதாபா��ர�க� அ�தைனைய� ப���� ��வான �ள�க�க�
தர�ப���ளன. 60 ஆ��க��� ��னேர ெதா��க�ப�ட அ�தான
�� அ�.
அ�த� ��தக�ைத 10 ஆ��க��� ��ன� �பா�� ெச�தவ�
அ�ண� கைலஞான�.



அவர� �ைள��� ஆ�ர� கைதக� �ைத�� �ட���றன. நா��
வ��� ��க� ஒ� கைதைய அவ�ட� ெசா����டா�, ��
கைதைய 40 வ�க�� ���க அவ� ேயாசைன ெசா�வா�.
'ெகா�ச� பண� உ�ைன� கா�பா���

�ைறய பண�ைத � கா�பா�ற ��யா�...'

அ�த ெகா�ச பண� �ட இ�லாம� -60 ஆ�� க���� ேமலான
ெச�ைன வா��ைக ��, �����க ஒ� �� �ட வா�க ��யாம�
வாடைக �������, வா��ைகைய �ட��� ெகா�����றா�.

ெப�ற ��ைளக�, ெப�க��� தக�ப� ெச�ய ேவ��ய
கடைமகைள� ெச�� ������டா��, ���த �� �ன�ேதா��
வ����� இைர ேத�� பறைவக� ேபால  அ�றாட வா��ைக��
வா���கைள எ�� பா��� கால� கட��� ஓ� அ�சய ம�த�.

'�க� ��னைல� ேபா�� ��க� �க� அள� ��டேத வா��ைக'
எ�� என� ராஜபா�ைட �-� �������ேள�.



��க� �க� அள� ��ட வா��ைக��, ��ன� ேபா� அ��வமா�
ெத�ப�� �க-�ப �க��கைள மன�� அைசேபா�டவாேற,
எ�ைற��� �����ெகா�ேட -ெவ�ைள மன�ட�, க�ள��லாத
அ�த� ���ைப� �����ெகா�ேட வா��றா�.

���� ஒ��தா� இைறவ� அவ���� ெகா��த வர�. 'ந��ர�'
இத�� அவ� எ��� '��மா ��ெர�' ெதாடைர தவறாம� நா��
ப���வ��ேற�.

80 ஆ�� கால த��� �ைர�ல�� ஆவண�க�� ஒ�றாக இ�
வ��கால��� ம��க�ப��.

இ�� அவ� ����ள �ஷய�க� அைன��� அவர� வா��ைக
அ�பவ�க� அ�ல� ெந���ய ந�ப�க� ெசா�ல� ேக�டைவ.
அல�கார� ெசா�க� இ�லாம�, த�ெப�ைம ேபசாம�, வ��வ�
�றைள� ேபால, வா��ைத� ��கன���, ந���� ெத��தா�ேபால
�ஷய�கைள வாசக� ெந��� ஆழமாக� ப������றா�.

மகாபாரத த�மைன� ேபால, த�ைன� ��� அ��� இ��� வா��ற,
வா��த ம�த�க�� ேம�ைமயான �ண�கைள�� ெசய�கைள��
ம��ேம ப�� ெச�����றா�.

தன�ெகன வாழாம�, த�ைன� ��� ��ேளா� அ�ல�ப��ேபா�
������, ஓ��ெச�� உ�ர�ைத�� தான� ெச��� உய��த
ப�பாள�.

ெந�ய அவர� வா��ைக�� சராச�யாக 20 �ேரா�க�, 20
�ேரா��க� ஏ�ற�ைத�� இற�க�ைத�� க�ணா� பா��த
கா��யாக �ள���றா�.

அவ�ைடய �றைம���, உைழ�����, ேந�ைம��� உ�ய
அ��கார� �ைர�ல�� அவ��� �ைட�க ��ைல எ�� உ��யாக�
ெசா�ேவ�.

யா� ��� �ைறெசா��� �பாவம�றவ� அவ�. நம�� ���க�ப�ட
வா��ைக இ� எ�� எ�தாக ஏ���ெகா�பவ�.
1930 ஜூைல 15-� �ற�த இவ�, ைடர�ட� ேக.பாலச�த��� 6
நா�க� இைளயவ�.



ம�ைர மாவ�ட� எ�மைல எ�ற �ராம��� ஏைழ �வசா�
��ைதயா ேதவ� -ேப��ய�மா� த�ப���� �ற�த இ�ய ��ைள.

ப��� ப��� 2-� வ��ேபா� �����ட... பா��� ஆ�ட��
ேக�� வா��ைகைய� ெதாடர, ��மா �ேய�ட�� ����, � ��க
ஆர���தா�. ெப�ேறாரா� வள��க ��யா� எ�� ைக��ட
�ைல��, 40 வய� ம�சா��� இர�டா� தாரமா� வா��ைக�ப�ட
15 வய� அ�கா� ������ ேபா�றா�.

"உ�ைன�தா�� க�����ேட�... உ� த��ைய இ�ைல'��
������� வ�� சா��ன ம�சா� அ� ெபா��கமா�டாம�,
ம�ைர�� ஓ� �னா�� அ�ம� ேகா�� ��னா�, யாைனக� ���க
க�� ைவ����த த���� ெதா����, நா� ட�ள� ெமா��
����, ப��� பாைத�ேலேய ������றா�.

���� ேகா�� வாச��, �வ�� ���க ஆ� வராதேபா� இவ�
ைக�� �வ�� தர�ப��ற�. ��யாக, யாைனக� சா��ட� ெச�த
��ேயாதைர� சாத உ��ைட த��றா�க�.
மாைல�� அ�காைவ அைழ���ெகா�� ம�ைர����� ெசா�த
ஊ� ேபானா�, �ேள� ேநா��� அ�கா ப�யா����றா�.

ஓ� ஆ�, ெர�� ���க� வா��� ெகா��� ெப�ய�பா ஆ�
ேம��க அ����றா�. மாைலவைர ேசா� த�� �ைடயா�. ேவ�
வ���லாம�, தைர�� ப��� ஆ�� ம������ பா� ���
வ��ைற �ர��� ெகா�ைம...

�ராம வா��ைக இ�ப�� ெகா�ரமாக இ��க, ப�டண வா��ைகேயா
அைத�ட� ப�தாப�.

ெச�ைன��, இ�ேபா� கா�� �ைல�� ேம�ேக அ�ல இ��ய
வாெனா� �ைலய����� ��னா� மாத� 10 �பா� வாடைக�� ��
அைற எ��� மைன�, ��ைளகேளா� வ���றா�.

ஒ�ணா�ேத� வாடைக வ�� ெச�ய ����கார� வ�தா�, கா��
�ைல��� ��னா� ேபா� ஒ��� ெகா�வாரா�. இ�ப� 5
மாத�க��� வாடைக� பா��. ஊ����� வ�த அ�ண�, 50
�பா� ெமா�தமாக� க�� 'ெப���கைட ைவ��� த��ேற�.
ஊ���� �ற�ப�' எ�� ��ைள ���கேளா� எ���� ர��
�ைலய� அைழ��� ேபா�றா�.



"� க��ய பண���� இ��� 10 நா�  அ�த ���� த��, கமா�
�ரத�� தயா��க,  ���ண�-ப���ட� ஒ� கைத
ெசா������ேற�. அ� எ�ன ஆ���� பா���� வ��டேற�'
எ�� அ�ண�ட� ெசா�ல எ�ப�ேயா ஒ��� ேபா எ��
�ழ�ைதகேளா� அவ� ர��� ேபா���டா�.

����� வ�� கதைவ� �ற�தா� 'ரா����' கால�ட�� ��க�
����� ெகா����தா�.

"எ�ேநர�� உ� ேபைர�தா�டா ெசா��ேவ� பா�... இ�ப� ைக
�����ேயடா' -எ�� அ�த� பட�ைத அ� அ� எ�� அ���,
அ�ப�ேய ப� மய�க��� ������றா�.

���த��  ந�ப�, எ��தாள� ஒ�வ� � வா��� ெகா���
��டாட� ���ேயா அைழ��� ெச��, தயா��பாள�-இய��ந�
ேஜாச� த�ய��ட� கைத ெசா�ல        ைவ��றா�.
அ�த வ�ைம��� க��ர� �ைறய ��ைல. எ� கைத ந�றாக
இ��தா� உடேன அ�வா�� தர�� எ�� க��ஷ� ேபா��றா�.

ெந����ேகாள க�க�ட� பா��த ேஜாச� த�ய�, இவ� கைதைய�
ேக�� �ழ�ைதேபா� ���க ஆர�������றா�. காெம� கைத ச�,
ெச���ெம�� கைத இ��கா? எ�� ேக�க... ஒ�ம�  ேநர���
அ�ப� ஒ� கைத ெசா�- அச��னா�.

இர�� கைதக�� ஓ.ேக. கைத�� 2500 �பா� �த� 2 கைதக���
5000 �பா�. அ�வா�� 500 �பா� உடேன த�தா�.

கா��க��� �� இட�ய�ேபால அ�ண��� அ����. நா�
ஏதாவ� கன� கா��ேறாமா? �ழ�ப�!!

�� �பாைய ம��� ேரா� தபா� ஆ�� ெச�� ஊ���
ம�யா�ட� ெச�����, �� வ�� கதைவ� �ற�தா�, ��க�
இ�ேபா�� ����றா�...

'எ�ைன ந��யவைர நா� எ�ேபா� ைக��ேட�' எ�� அச��
ேக�ப�ேபா� �ரைம... பட�ைத எ��� ெந�ேசா� அைண��
ஆன�த� க��� ��டா�.
-இ�ப� அைன�� அ��யாய�க��� உண���� ��ய�க�, அ�ர
ைவ��� ேசாக�க�, ேதவ� அ�ண�, எ�.�.ஆ�. அவ�க�, ��.



�வா�, ெச�� ெஜயல�தா அவ�க�, ைடர�ட�
ேக.எ�.ேகாபால���ண�, ���� எ�� ஆர���� எ�ண�ற
ந�க�க�, ந�ைகக�, தயா��பாள�க� ப�� அள�ப�ய அ��வ�
ெச��க� இ�ெதாட� �ல� நம��� �ைட���றன.

ஆ�மன�� கைலஞான� அவ�கேளா� �ைத��ேபாக இ��த இ�த
வரலா��� ெபா��ஷ�ைத ெவ��ெகாண��த 'ந��ர�'���, சேகாதர�
ந��ர�ேகாபா� அவ�க���� ந���� பாரா��க��.

வாசக� ைக�� எ��தா� �ேழ ைவ�க ��யா�, அ�ப��ப�ட ��
இ�.

-�வ��மா�



எ

கைத இலாகாவ�� கதாநாயக�

� இ�ய த�� ம�கேள!
த�� ��மா கா� தட� ப��� �� ஆ��க� கட����ட�.
ெவ�ஜன ம�களா�ய உ�களா�தா� இ� சா��யமான�. ஒ�

�ைர�பட��� ெவ����, ேதா���� உ�க�  ைக�த�ட�களா�தா�
��மா��க�ப��ற�. உ�க�ைடய ஒ�ெவா� ைக�த�ட�� ச�த���
எ�தைனேயா ����க��� �லாச� ெகா������க�. ஆனா�
அ�த ����க����, ெவ�� �ழா ெகா�டா�ய
�ைர�பட�க���� ��ன��� உ�ள �ரப�ச�ைத ��க�
அைடயாள� காண� தவ�வ� வ��த�����யதாக இ���ற�. இ�
உ�க�ைடய தவ� இ�ைல, ஊடக�க���ைடய தவ�. எ�ைற��
ெச���தா�க���, வார இத�க��� �த� ப�க��� கதாநாயக�,
கதாநாய�க��� மா�றாக கைதயா��ய�க�, க�ஞ�க�,
இல��யவா�க� ம��� பைட�பா�க�� �க� ப��க�ப��றேதா,
அ��தா� மா�ற� வ��. இ�த �த��� த�� ��மா��
'எ�ைச�ேளா��யா' எ�றைழ�க�ப�� எ� ம��� ���ச�
பாச�����ய அ�ண� ��.கைலஞான� அவ�க�� அ�பவ�கைள
'��மா ��ெர�' ெதாடராக ெவ���டத�� 'ந��ர�' ஆ��ய�
��.ந��ர�ேகாபா� அவ�க��� ந���ைன�
ெத�����ெகா��ேற�.



இைளஞ�கேள! நாைளய �ைர�பட பைட�பா�கேள! த�� ��மா��
ந��ல�, ���ல� ��க� அ���ெகா�ள ேவ���. எ�ண�ற
�ைர�பட�க��, கைல��ைற சா��த ��தக�க�� வா��க
ேவ���. ஆனா� கா�யமான �ல �ைர�பட��� �ர�க� உ�க�
பா�ைவ��� படாம�ேபா��, ��தக�க�� �ல ப�க�க�
���க�ப������ அ�ல� உ�ைமக� மைற�க�ப������.
ஆனா� ஒ��ெமா�த த�� ��மா�� வரலா�ைற ��க� அ�ய�பட
ேவ��ெம�றா� எ�க���� ெத��த கள��ய� கைலஞான�தா�.
��.கைலஞான� அவ�க� �ைர�பட��ைற�� வ��ேபாேத ஆ�ர�
பட�க�� �ைர�கைதகைள ெந��� �ம�� வ�தவ�. 'பராச��'
�ைர�பட��� ப�தாவ� கா�� எ�னெவ�� ேக�டா� ப�ெட��
ெசா����வா�. அவ�ைடய �ைனவா�றைல எ���ேபா�
�ய�பாக இ���ற�.

கதாநாயக� கனேவா� ெச�ைன�� வ�தவ�. கால� ���ைல��
த�ைன கதா��யராக வ�வைம��� ெகா�டவ�.  நா�ப�
பட�க��� ேம� கைத-வசன� எ��யவ�. இய��ந�க� ��. ����,
��.ேக.எ�.ேகாபால���ண�, தயா��பாள� ��.'சா�ேடா' ��ன�ப



ேதவ� ஆ�ேயா�க�� கைத இலாகா�� கதாநாயக� இவ�. த��
��மா�� இ��� ெவ���பட�க�� �ைர�கைத�� ���ல�
இவ�. ேம�� ப�ைன�� �ைர�பட�கைள� தயா��தவ�. இ�தைன�
�ற��க� ெப�ற இவ� ப����ட வாசைன அ�யாதவ�. இவ� அ��த
ப����ட� -உ�ல�ப�� ெகௗட� ��� டா��� ஆ��.

ப����ட� ேபாகாமேல ஒ�வ� எ�ப� ப�கைல�கழக�
ஆக����?

இ� சா��யமா?

சா��யேம. இத�� ஒேர ஒ� உதாரண�... எ�க� ம� வாசைன
நாயக�, �ைர�ல�� கைல�கள��ய� கைலஞான�.
என��� அ�ண� கைலஞான� அவ�க��� நா�ப� வ�ட உற�.
நா� இய��நராவத�� ��ேப எ�ைன இய��நரா�� அழ�
பா��தவ�. எ��ைடய ��மண �ழா�� 'வ��கால இய��னேர'
எ�� வா���மட� ெகா��� வா���� ெச�றவ�. எ��ைடய
�ைர�பட�க�� ெவ����� வள������ ���ய
ப�ெக����ெகா�டவ�. அவ�ைடய �ைர�பட பயண
அ�பவ�கைள� ப����ெபா�� எ� பைழய நா�க��� அைழ���
ெச�ற�. அ�ண� ��.ப�� அ�ணா�சல�, ந�ப�க�
��.மேக��ர�, ��.ஆ�.ெச�வரா�, கைலம�, பனைச ம�,
கனகச��க�, எ� மாணவ�க� ��.ேக.பா�யரா�, ��.ம�வ�ண�,
��.��ரால��மண� இவ�க�ட� நா� கல��ைர யா�ய நா�க� எ�
ஞாபக ந��கைர�� வ�� ெச�ற�. இவ�ைடய ெபா��ஷமான
ஞாபக�க� �றாவ� ெதாடைர கட�� ெச��ற�.

இ�த� ெதாட� பயண� ேபால அவ�ைடய வா��ைக� பயண� �ைற
கட�� ெவ�ல ேவ���. த�� �ைர�பட�க��� அ�ண�
��.கைலஞான� அவ�க�� ப� ெதாடர ேவ��� என
வா����ேற�.





அ

ஒ�பைன இ�லா உ�ைம!

�பவ�கைள� ேபா�ற �ைர�கைதைய எ�த ��மா���
பா��க ��யா�. பா����ற ��மா�கைள �ட�� ப����ற
அ�பவ�க� �வார�யமானைவயாக இ����. அ���

��மா��ைற�� ப��த அ�பவ� ெப�ற ஒ� ��தக� த�
அ�பவ�கைள வாசக�க��� வழ��னா� ப��க�ப��க� �க�டா�.
ஜா�பவா�க�ட� பழ�ய ஜா�பவனான �ைர�பட தயா��பாள�-
இய��ந�-கதா��ய�-ந�க� கைலஞான� அவ�க�� �ைர��ைற
சா��த வா��ைக அ�பவ�� நம��� �க�டாத இ�பமாக ப��க�
�ைட�����ற�. இ�வைர ெவ��படாம� �ைத��
ைவ�க�ப������ உ�ைமக� அதைன ேந�� க�டவ��
வா��ைதக�� ெவ��ப�� ேபா� �வார�ய� ம��ம�ல,
ஆ�ச�ய�� ������� ��தலாக� ேச���றன. அ�ப��
ேச��த�தா� இ�த "��மா ��ெர�.'
ந��ர� இத�� இ� ெதாடராக� ெதாட��ற�. ��மா ேபா�ட�க�
ேபால �ர�மா�ட ேபா�ட�க�ட� �ள�பர� ெச�ய�ப�ட
ந��ர�� ெதாட�க� �ைறய உ��. ஆனா�, ஒ� அவசர� �ழ��
எ��த �ள�பர�� இ�லாம� ச�ெடன� ெதாட�க�ப��,
வாசக�க�� ேபராதர�னா� ெவ��கரமாக� ெதாட���ெகா������
ெதாடரான கைலஞான� அவ�க�� ��மா ��ெர��� �த�/
இர�டா� பாக�தா� உ�க� ைகக�� ��தகமாக� தவ��ற�. ��மா
ெமா��ேலேய ெசா�வெத�றா� ஆ����� அ�ப� வைர
எ�பா�கேள, அ�ேபால 20-���� 100 வைர அைன��� தர��ன��
�����ப���� வைக�லான �க��கைள ேம�க� ேபாடாம�
ெவ�� ப����றா� கைலஞான� அவ�க�. ஒ�பைன இ�லாத அ�த
உ�ைமக�தா� வாசக�கைள வ�க����றன.

எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத� கால������ �.ஆ�. மகா��க� ேபா�ற
இைசயரச�க� வைர�லான ஒ� காலக�ட�, ��மா சா�ரா��ய�ைத



க�� ஆ�� ெச�த எ�.�.ஆ�-�வா� காலக�ட�, அவ�க��க���
��மா�� �ைல�த இட�ைத� ெப�ற ர��-கம� �க� அத���
இ�ேபா��ள கைலஞ�க�� கால� என கைலஞான���
�ைர�பயண� ெதாட���ெகா�ேட இ���ற�. ஒ�ெவா�
ஜா�பவா�ட�� இைண�� ப�யா�� அவ�க�� அ�ைப� ெப�ற
ஜா�பவனாக கைலஞான� இ��ப��, அவ�க��
ந���ைக���யவராக� �க��த�� அவ� ெவ��ப���� அ�பவ
வா��ைதகக�� வா�லாக� ெத�யவ��ற�. அ��� ���பாக,
சா�ேடா ��ன�பா ேதவ� ப��ய கைலஞான��� �வ���,
ப����ற எவைர�� ெம�����க ைவ�����. பைகேபால ெவ�ேய
ெத��த ��மா கைலஞ�க� உ�ேள ந��றேவா� ஒ��
உறவா�யைத��, ெவ��பா�ைவ�� ந��ேபால� ெத��த பல��
உ����� ேமாசமான பைகைய� ெகா�� ��தைத�� இ�த ��ெர�
�ல� அ�பல�ப��ற�.

கைலஞான� அவ�கைள த�� இைணயா��ய� காமரா� அவ�க��
ஆேலாசைன�� ேப�� ந��ர���� க�� இ��� வ�தவ� த��
இரா.த.ச��ேவ�. ந��ர�� ��மா ச�கரவ��� அவ�தா�. ந��ர�
��மா�ப���� வ�� எ���க� அைன��� �ைணயா��யரான
த�� ச��ேவ�ைடயைவ. ������ இத�� அ�ைட � அ�ைட
அைன��� அவர� உைழ��. �ற��த�கைள �ற�பாக
ெவ��ெகா�� வ�வ�� அவ�தா�. அயராத உைழ��, வ�க����
எ���நைட, எ�ைமயான வா��ைதக�, கலகல����� ப�ச��லாத
ெச��க� என த�� ச��ேவ� ��மா�ைற ச�ப�தமான தகவ�க��
��ஸ�களாக அ����ெகா�ேட இ��பா�. கைலஞான� அவ�கைள
ந��ர�� ெதாட� எ�த ச�ம��க� ெச�த�ட�, அவ �ைடய
அ�பவ�கைள அ�ப�ேய வா��ைதக�� வ��பவ�� த��
ச��ேவ�தா�. அ�ைமயான கைதைய ஒ� ேத��த இய��ந� எ�ப�
ேந���யான �ைர�கைதயா�� �வார�யமாக� த�வாேரா
அ�ப��தா� கைலஞான� த�� ��ெர��கைள ���� நைட��
எ���வ�வமா��� த��றா� த�� ச��ேவ�.

 ��மா கன�க�ட� ��ய ��ய இைளஞ�க� �ற�ப��
வ��ெகா�ேட இ���றா�க�. ெவ�� ெப��றவ�க�� உ��,
ேவதைன�ட� �����றவ�க�� உ��. ���ப ��யாத
இட����� ெச�பவ�க�� உ��. �ைர��ைற எ�ப�
எ�ப��ப�ட� எ�பைத�� உைழ��� சா��ய�� ெகா�டவ�க�



எ�தைகய �ழ�கைள ச���� ெவ��ெபற ேவ��� எ�பைத
�க�சாதாரண �வசாய ���ப������ �ற��, எ�ய ம�தராக
�ைர�ல�� அ�ைவ�� �க�ெப�� ந�ச��ர�கைள ைவ�� பட�
தயா��க�� இய���மான �ைல�� உய��த ஐயா கைலஞான� த�
வா��ைக அ�பவ�க� �ல� இ�த ��மா ��ெர��� ெசா���
த��றா�. அ�பவ�கைள �ட �ற�த பாட� ேவெற��� உ�டா?
ேம�� இ�த ெதாட�� ெவ���� ெம����வ� அ�த� கால, இ�த
கால ��மா�க�� க��� ெவ�ைள + கல� பட�க�. இைத
கைத�ேக�றவா� ெகா��� ெப��� உத�வ� த�� ேபா�ேடா
ஞான�. அவ��� ந��ர�� பாரா���க�.

த�ன���ைகைய�� ெவ���கான வ�ைய�� நம�� அ���� ஐயா
கைலஞான��� ��மா ��ெர� ��தக�ைத ம�����ட�
ெவ����ற� உ�க� ந��ர�.

-எ�ெற��� உ�க�

ந��ர� ேகாபா�



'அ

பாக�-2� உ�ள சிற�ப�ச�க�!

��... எ�.�.ஆ��� அைர�ப� அ�� ெகா��ேத�. இ��
எ�.�.ஆ�., எ�ைன ேகா��வரனா����டா�...' என ��ன�ப

ேதவ� எ��ட� ெசா�ன �ஷய�க�.
ேதவ�� �������� �ர�ம�ச�ய ரக�ய�!

எ�.�.ஆ�. - ேதவ� ந��� ம�ைம!

எ�.�.ஆ�. ெதா�ைட�� த�����த ��பா��� ��� ெவ�ேய
வரேவ��� எ�பத�காக ம�தமைல ��க�ட� ேதவ� ேபா�ட
ச�ைட!

நாத�வர ச�கரவ��� ராஜர��ன� ��ைள, ேதா� ராக�ைத
அடமான� ைவ�த�ேபா�, நா� ஒ� கைதைய அடமான� ைவ�த
�வார�ய�!
ர��... �ேராவாக உ�வான த�ண�!

'ர��ைய �ேராவாக� ேபாடாேத!' என ேதவ� எ��ட� ேபா�ட
ச�ைட. எ���ைப �� நா� ர��ைய �ேராவா��ய ேபாரா�ட�!

'��ப� �டா� ப�ட�' ேதைவயா? என பத�ய ர��... இ�ப� பல�
பல �வார�ய�க��, ெந����யான ச�பவ�க��, இ�வைர
ெவ��ல���� ெத�யாத பல �க��க�� இர�டா� பாக���
உ�ளன.

இர�டா� பாக��� ெதாட��� ச�பவ�க� ��றா� பாக���� இட�
ெப��!

வா��க� ெதாட���க�... வரலாைற!

-அ��ட�
கைலஞான�



ந

எ� கைதகள��, தயா���கள��
அ��கமானவ�க� ப��ய�

�ச��ர�க� :
ர��கா��

(கதாநாயகனாக - பட�: ைபர�)

கம�ஹாச�

(�ழ�ைத ந�ச��ரமாக இ��த கம� வா-பனாக ஆன�� ம�
அ��க�. பட� : �ற�� மக�)
�தா (பட� : ைபர�)

ெஜ���ரா (பட� : �ற�� மக�)

வா�� (பட� : காத� ப���� பா�)

���ராஜ�  (பட� : காத� ப���� பா�)

எ�.எ�.ச��ர� (பட� : காத� ப���� பா�)

மாத� (பட� : ��ய ேதாரண�க�)
ெசா�னா (பட� : ெந���க�)

'ராஜபா��' உைடய�பா

(பட� : தா� ��� �தன�)

ேகா��தா (பட� : ல� 86 - இ��)

க�ண� (எ�.எ�.ஆ�� மக�- இர�டாவ�

நாயக� பட� : கா�ைக� �ற��ேல)

���மா��க� (எ�.எ�.ஆ�� த�ைக மக�-    
இர�டாவ� நாயக� பட� : ெச�ல���)



நாகராஜேசாழ� (ேகர�ட� ஆ�����,

பட� : எ����� ஜ�ன�)

இய��ந�க�

எ�.பா�க� - (பட� : ைபர�)

எ�.எ�. ேதவதா�  -  (ந�ைக ேத�கா��

கணவ�, பட� : ெவ���ெப�)

ேக.எ�.பால���ண�- (ந�க� �ம������
அ�ண�. பட� : ஆ� ��ப�க�)

பனைச ம�ய� - (பட� : ���� ஒ� ெப�)

பாடலாசி�ய�க�

க�ஞ� �த�பரநாத� - (பட� : ைபர�)

அ����ேகா�ைட தவ�ம�-

(பட� : இள�ேஜா�க�)

ப��னண�� பாடக�க�
��கா� �வ�த�பர� -
(பட� : ��த�க ச�கரவ���)

ச��ரேபா� - (பட� : ஆ� ��ப�க�)

�ைக�பட� கைலஞ�க�

'����' ர� - (பட� : ைபர�)

ெவ�ைள�சா� - (பட� : ��ய ேதாரண�க�)



நடராஜ� - (பட� : ெச�ல���)

பட� ெதா��பாள�க�

ெகௗதம� - (பட� : ��ய ேதாரண�க�)

ெவ�ைள�சா� - (பட� : ��ய ேதாரண�க�)

நா� அறி�க� ெச�த தயா��பாள�க�

எ�. ச��தலா

�.எ�. ெவ�க�ராம�

��க� கைலஞான�

�.மகால���

�.ேகா�ெப��ெத�
எ�.ஜா��ரா�

நா� அறி�க�  ெச�த
�ல�கைதயாசி�ய�

��பவ�� கைலஞான� -
(பட� : ���ப�� ெபா���தா�)

எ� வா��ைக ம�� அ�கைற
கா��யவ�க�

க�. ேக.�.காமா�� ��தர�
க�ஞ� �ரதா

எ��தாள� ஏ.எ�.���



நா� ஒ� கைலஞ� ஆவத�� அ���, அ�கைற�� கா��ய,
கா��வ�பவ� எ� அ�ண� ஆ�.எ�. ���ணசா�.

நா� திைர�கைதகள�� ப�ேக�ற
இய��ந�க�- தயா��பாள�க�

சா�ேடா ��ன�ப ேதவ�

ேக.எ�.ேகாபால���ண�

ேஜாஸ� த�ய� (��டாட� ���ேயா)

ஏ.����

எ�.�யாகராஜ�
(��ன�ப ேதவ�� மா���ைள)

ம�ைர ��மாற�

��தா ��வாச�

எ�.எ�.கா���வநாத�

�� (எ��ற) ��வநாத�

�.�. �கநாத�
பார�ராஜா

பா�யரா�

ஆ�.�.உதய�மா�

�.வா�

கைலம�

ேக.ராேஜ�வ�

பா���ப�
ேகா�ல ���ண�

ம��� பல�...



எ� கைதகள��, பைட�ப�� ப��ெப�ற
ப�ரபல�க�, ந�ச�திர�க�

ந�க� �லக� �வா�கேணச�

ெஜ��கேணச�

எ�.எ�.ந��யா�

ெஜ�ச�க�

�வ�மா�
ர��ச��ர�

���ராம�

ராதார�

நாேக�

கரா�ேத ம�

�கா��
�.ேக.ராமசா�

ேத�கா� ��வாச�

ேசா ராமசா�

பாலா�

ேமஜ���த�ராஜ�

�தாக�

ேக.ஏ.த�கேவ�
கா����

�ேர�

எ�.�.ேசக�

ஆ�.எ�.மேனாக�

�ேலா� மேனாக�



�ழ�க� ர�

ெவ��ற ஆைட����

�� (எ) ��வநாத�

�.எ�.ராகவ�
ைடர�ட� ேக.��வநா�   (ச�கராபரண�)

பா���ப�

காகா ராதா���ண�

எ�.ஏ.அேசாக�

��பான�த வா�யா�

�ஜய�மா�
ெந�ேபா�ய�

ச�����க�

���ண�ரா� (ெத���)

நாக�ஷண� (ெத���)

ராஜநளா (ெத���)

கைல�ெச�� ெஜயல-தா

ேக.ஆ�.�ஜயா
�ஜாதா

மேனாரமா

ராதா

�ஜயசா��

ேத�கா

கனகா
ராஜ�ேலாசனா

எ�.வரல���



�.ஐ.�. ச��தலா

���யா

���யா

ஒ�.�ஜயா
ெஜய��

ெஜயா

�ல�ணா

��மா�

ச��

��த�பா�
அ��கா

ல���

ரா�கா

ேம�� ரா�கா

�பா

வச�தா

('இர�� பக��' அ��க�)
��யகலா

கா��ம�

எ�.எ�.ல���

ெவ��றஆைட ��மலா

ம��ளா

ஜ�னா (ெத���)
ெஜய��ரதா (ெத���)

���ண�மா� (ெத���)



இய��ந�க�

ேஜாச� த�ய� (��டாட� ���ேயா)

ேக.எ�. ேகாபால���ண�

ஏ.����

ேக.ச�க�

�.வா�
��தா ��வாச�

ம�ைர ��மாற�

எ�.எ�. ேதவதா� (ேத�கா கணவ�)

எ�.பா�க� (ைபர� ைடர�ட�)

க�ண�

எ�.ேக.��வநாத�
�.ஆ�.ேசா�

ஆ�.�. ச��

ேக.எ�.ர��மா�

இராம.நாராயண�

�ரெசா� ேக.ெசா�ண�

தாச� நாராயணரா� (ெத���)

பாடலாசி�ய�க�

க�ஞ� க�ணதாச�

க�ஞ� வா-



�லவ� �லைம���த�

ஆல��� ேசா�

�����க�

�ைற�ட�
க�ைகஅமர�

இைச அரச�க�

எ�.எ�.��வநாத�
ேக.�. மகாேதவ�

இைளயராஜா

ச�க�-கேண�

�.�மா�

�.ஆ�.பா�பா

பா�யவ�க�

�.எ�.ெசௗ�தரராஜ�

ேக.ேஜ.ேய�தா�

எ�.�.பால��ரம�ய�
பால�ர����ணா

மேல�ய வா�ேதவ�

மேனா

�.��லா

எ�.ஜான�

எ�.ஆ�.ஈ�வ�

வா�ெஜயரா�



வசன� எ�தியவ�க�

ஏ.எ�.நாராயண�

'�ய�நா���' ��தர�

ஏ.எ�.�ரகாச�

�யவ�

பனைச ம�ய�

டா�� மா�ட�க�

த�க�ப�

கமலஹாச� (உத� டா�� மா�ட�)
��தர� (�ர�ேதவா த�ைத)

�மலா (பட� : இள�ேஜா�க�)

�ட�� மா�ட�க�

ச�க�

மாதவ�

ஹயா�

எ� நாடக�கள�� தைலைம
தா�கியவ�க�

'கைலவாண�' எ�.எ�.���ண�

�.ஏ.ம�ர�



எ�.ஏ.ேவ� ('ச���ண ராமாயண�' பட� எ��த

தயா��பாள�)

எ�.ஏ.நடராஜ� ('ம����மா�' பட� �க�)

நாடக�கள�� எ��ட� ந��தவ�க�

'�லெத�வ�' ராஜேகாபா�

காகா ராதா���ண�

க� ேக.�.காமா�� ��தர�
�.எ�. ஏ�மைல

எ�.ஏ.நடராஜ� (��டாதார�)

ேக.தவம� ேத� (இல�ைக� ���, -ஆரவ�� �ரவ��,
வனேமா�� ேபா�ற பட�க�� ந���� �க�ெப�ற த�� ��மா��
�த�கவ����க��)

'க� �ற�த�' ராமநாத� (மேனாரமா�� கணவ�)

நா� ந��த பட�க�

�ைண ந�கராக...

ேகா�லவா�

ெதனா-ராம�

ெச�ல���ைள

ெவ�� ேப�ச�ல

��கிய கதாபா�திரமாக...

ேக. பா�யரா�� 'இ� ந�ம ஆ�'

ெப�ய இட�� மா���ைள



சிற��� ேதா�ற�தி�...

ேகா�ர வாச�ேல

பா���ப�� 'கைத-�ைர�கைத-வசன�-இய�க�'



�

அ�சி த�ேத�!
ேகா��வரனா�கினா�!!

�ன�ப� ேதவ� ம�றவ�க�ட� எ�.�.ஆைர� ப���
������ேபா� 'ெத�வ�' எ���, எ�.�.ஆைர ேந��

பா����ேபா� '��கா' எ��� ெசா�வா�. எ�.�.ஆ�டனான ந��
ப��    ேதவேர ஒ��ைற எ�க�ட� ெசா������றா�.
"ேகாைவ�� ராமநாத�ர� ப���� 'மா�� உட�ப��� �ைலய�'�
ஒ��  இ�����. அ�கதா� உட�ப���  ெச�ய�ேபாேவ�.
என�� இ���� பட�... அ��� �ட�� பட� பா���ற��னா
ெரா�ப� �����. �ட�� ந�கரா ஆ�ட����ற ஆைச��
��ரமா உட�ப��� ெச�ேவ�. அ�த உட�ப�����ட����
எ�.�.ஆ�� வ�வா�. அ�கதா� எ�க ந�� பல�ப����. நா�
பா�ய ந�லா ���-அ� ப�� ஜூ�ட� ��ஸ��ல மாச ச�பள��ல
க�ெப� ஆ�����டா ேச����ேட�. ���� இ��தா��,
இ�ேல�னா�� மாச ச�பள� வ����. ஆனா பட��ல ந��சா�தா�
எ�.�.ஆ��� ச�பள�. அதனால அவ� ���ப�� ெசல����
ப�றா��ைற இ�����.

ஒ�நா� எ�.�.ஆ�� ���� ப�கமா ேபா����� ��ேத�. ��டா
ப�ய�, கா�� அைர�கா� ட�ச� ேபா������ �ைற�பா சா�ேடா
நைட நட��ற� எ�ேனாட பழ�க�.





��� வாச�� எ�.�.ஆைர எ��பா��� கா��� �����த
எ�.�.ஆேராட தாயா� ச�யபாமா அ�மா, எ�ைன� பா��த��
"ேட�... ��ன�பா''� �������.

��ட�ேபா� "எ�ன�மா?''� ேக�ேட�.

" '�தலா���ட பண� வா���� வ�ேற�'� ேபான ராம�ச��ர�
இ��� வரல. ஏ�கனேவ ேல�டா����. ��ள தாமதமா வ�தா�னா
அ���� �ற� அ�� வா�� சைம�க ேநரமா��. ��ள ப�ேயாட
வ�வாேன... ஒ��� ��யலடா...''

" 'இ��மா...! அ�� ��ஷ��ல வ�ேற�'� ெசா�-�� ேநரா எ�க
������ ேபாேன�. ��� வாச�ல எ�க�மா �ல
ெபா�பைளயா��கேளாட ேப����������. நா� ������ள
ேபா� த�� ����ற மா�� பாவைனப�� ப�ய�ல�� ெகா�ச�
த��ய ��� நைன�����ேட�. சைமய�க��ல அ����
பாைன�ல அ�� இ�����. எ� கா�� ட�ச�ல ெர��
பா�ெக��ேம ெப�� ெப�சா இ����. பாைன���ள ைகய ���
அ��ய அ�� ெர�� பா�ெக�ல�� �ர��ேன�. ���ப��
ெகா�ச� த��� ������, 'ஏ...ஏ..��...'� ஏ�ப� ��டப�
ெவ�ேய வ�ேத�. ����� எ�.�.ஆேராட ������ ேபாேன�.
"அ�மா... �ற�த எ��மா'' எ�ேற�. எ��� வ�� ���னா�. அ��
இர�� பா�ெக���� இ��த அ��ைய� ெகா��ேன�.

"ஏ�டா ��ன�பா?''� அ�மா ேக����.

"அெத�லா� ���மா. ச��� சைமயல ஆர���க. த��
வ��ட�ேபா��'' என� ெசா�-��� எ�.�.ஆைர பா����
ேப����� ேபாவத�காக� கா����ேத�.



��� ேநர��� எ�.�.ஆ�. ������ வ�தா�. ேசா�� வாசைன
���த எ�.�.ஆ�. "ஏ��மா, ேசா� வ���ற? எ�க கட� வா��ன?''
என� ேக�க...

"��ன�பா க�ைணதான�பா'' என அ�மா ெசா�ன��... எ�.�.ஆ�.
எ���ட வ�� எ�ைன ைகைய� �������டா�. ெந����யான
மன�ைல உ�டானதா� நா� �ள����ேட�.

அ�ைன�� அைர�ப� அ�� த�த���... இ�ைன�� எ�ைன
ேகா��வரனா������ அ�த ெத�வ�''  என உண���மயமாக�
ெசா�னா� ேதவ�.

'ேதவ� ஃ����' எ��ற தயா��� ��வன�ைத ேதவ�
ெதாட��யத� ��ன��� �ல �வார�ய�க� உ��. அைத��
"ஒ�� மைற�' இ�லாம� எ�க�ட� ெசா�னா� ேதவ�.

ேதவ��� ��மணமா� �ழ�ைதக� �ற����தன. ���ப���கான
வ�மான���காக ேகாைவ�� பா� கைட ஒ�ைற நட��வ�தா�
ேதவ�. அ�த� சமய� ந�க� எ�.ஏ.நடராஜ�� 'ெபா���' பட���



ேகமராேம� ேஜ.�. �ஜய�� ேதவைர ச���தா�க�.  '���ேப��
ஆ��� ஏழா�ர� �பா� �த� �த�� ெச�� பட� தயா��கலா�'
எ��ற ேயாசைனைய� ெசா�னா�க�.

பா�கைட�� லாப� வ�ததா� ேச��� ைவ����த �பா�� ேதவ�,
ஏழா�ர� ெகா��தா�.

எ�.ஏ.நடராஜ�, மா��ேத�, ராஜ�ேலா�சனா, ந��யா� ஆ�ேயா�
ந��க ஏ.�.நாகராஜ� கைத, வசன� எ�த, எ�.ஏ. நடராஜ� இய�க
ஏ�பாடான�. �ரபலமான ந�ச��ர�க� ஒ�ப�தமானதா� 'ந�ல
த�ைக' என ைட��� ைவ�� �ைஜ ேபா�ட அ�ேற எ�லா
ஏ�யா�� ���� ���த�. ப�தா�ர� அ� பட� எ��க�ப�ட
�ைல�� �ர��ைன ஏ�ப�ட�.

ஒ� ந�ைக, ஒ� கா�, ஒ� �ழ� ம��ைக��. இதனா� உ�டான�
கச�சா.
அ� எ�ன?



ஒ

��க� கட�ேலா� ச�ைட!

� ந�ைக, ஒ� கா�, ஒ� �ழ� ம��ைக��. இதனா� உ�டான
கச�சா எ�ன?
தா� ப��தாரராக இ��� தயா��� வ�த 'ந�ல த�ைக' பட�

க�ெப���� ேபான  ேதவ�... பட� ச�ப�தமாக� ேப���� இர� 11
ம��� ேம� க�ெப� கா�� �� வ�� ேச��தா�. அவைர இற��
������� ேபான �ைரவ� ��வநாத� ம�நா� காைல, ேதவைர
அைழ��� ெச�ல ���� கா�ட� வ�தா�. கா�� ஏற�ேபான ேதவ�,
�� ��ைட� பா��தா�. ஒ� ெப� �����த ஒ� �ழ� ம�-ைக��
வா�ய �ைல�� �� ���� �ட�த�. இைத� பா�����ட ேதவ�,
"ஏ��பா ��வநாதா... ரா��� 11 ம��� எ�ைன இற����ட
��னா� இ�த� கா�ல யாைர ஏ�����ேபான?'' என� ேக�டா�.

"உ�கைள ��ல ��ட ��னா� ேநரா க�ெப��ல ேபா� காைர
�����ேட�. ம�ப� இ�ப உ�கைள ஏ������� ேபாக
வ����ேக�.''

"�ஜமா�தா� ெசா��யா?''

"�ஜ�தா�க.''
�ைரவ� ���� இ��த ��வநாதைன �ேழ இற�க� ெசா�ன ேதவ�,
ஓ�� ஒ� அைற��டா�.

"தைல�ல வ�ச � ��ல �ட��. எ�ைனய ேகன�பய�
�ைன��யா?'' என ேக�டப� ப�ைச ப�ைசயாக ேதவ� ��ட...
"ம������க' என பத�ய ��வநாத�, நட�தைத ��ைமயாக
ேதவ�ட� ெசா�-��டா�.



"உ�கைள ைந�� 11 ம��� ����� ஆ�� ேபாேன�. ஆ��ல
ஒ� வா�டசா�டமான இைளஞ� உ�கா�����தா�. ���கமா ந��க
வ����க அ�த ந�ைகேயாட ேபைர� ெசா��... 'அ�த ந�ைகேயாட
ெசா�த�கார� இவ�. ந�ைகேயாட �� ெத�யாதா�. � ேபா�
ந�ைகைய ����� வா'� உ�க பா��ன�ல ஒ��த� ெசா�னா��க.
நா� ேபா� ��� வ�ேத�. �ற� அ�த இைளஞ��, ந�ைக�� கா�ல
ஏ����டா�க. எ�ெக�ேகேயா ேபாக� ெசா�னா�க. காைலலதா�
எ�ைன ��டா�க. கைட�யா அ�த ஆைள�� ெகா�� ேபா� ஒ�
லா��ல ���ட� ெசா�னா�க.''

�ைரவ� ெசா�ன�� ஆ��ரமான ேதவ�, "வ��ய ஆ���� ��''
எ�றா�. அ�வலக����� ேபான ேதவ� �டா���டா�.

"ேகாய�����கார��க���� �ரா இ�த� கா� ந�ம ��மா
க�ெப�ேயாட கா�� ெத���. க�ெப� கா�ல ஒ� ந�ைக ஊர�
������. பா��றவ� எ�ன �ைன�பா�? 'ஒ� ந�ைகேயாட ேதவ�
ஊ� ���றா�'ேனா... இ�ல... "ேதவேராட பா��ன� ந�ைகேயாட



���றா�'ேனா ேகவலமா ேபசமா�டா�களா? இ�ப�� ெச�சா
க�ெப��� ேப� வ�மா? ��ேப� வ�மா? அ�த ந�ைக�� கா�
ேதைவ�ப�டா ஒ� டா�� ����� ������ அவ ச�பள��ல
க����கலாேம?'' என ேதவ� கா�டமாக...

"�யாபார�... ��மா�  வ���டா எ�லா�ைத�� அ�ஜ��
ப�������தா� ேபாக��'' என பா��ன� ெசா�ல...

"எைத�� அ�ம��ேப�. இைத ம��� அ�ம��க மா�ேட�'' என
ேதவ� ெசா�ல... இ�த வா��வாத� ���ய�� நா�கா�ைய� ���
பா��னைர� ேதவ� தா�க... ஒேர கேளபர�.

�ஷய� ேக���ப�� வ�த ஏ.�.நாகராஜ� இ� தர�ைப��
சமாதான�ப������ "ேதவ� ெசா�ற�ல�� �யாய� இ���.
��ேப�� இ��� ேச��� ெதா�� ப�ண ��யா�. ேதவ�
ேபா���ப� உ�களால ேபாக ��யா�. பா��ன���ல���� ேதவ�
�ல���ேற��றா�. அவேராட �த��ைட��, லாப��� ப�ைக��
ெகா�����க'' என ஒ� ��ைவ� ெசா�னா�. அத�ப� ேதவ��� 10
ஆ�ர� �பா� ெச���ப�ண�ப�ட�.
ேதவைர த� ����� அைழ��� ெச�றா� ஏ.�.நாகராஜ�.

"��க த�யாேவ தயா��� க�ெப� ஆர���க. ���ச உத�கைள
நா� ெச�ேற�. உ�க ேப�லேய 'ேதவ� ஃ����'� க�ெப�
ெதாட���க'' என ஏ.�.நாகராஜ� ெசா�ல... 'ேதவ� ஃ����' எ��ற
க�ெப� ெபய� ேதவ���� ����� ேபான�.

ெச�ைன �.நக�� ���ணேவ� �ேய�ட� ���ற� ஒ�
க��ட�ைத� ���� மா��� ஆ�� ேபா�டா� ேதவ�.

�� �� வய�� இ��த ��� �ழ�ைதகைள��, மைன�ைய��
அைழ�� வ�� ஆ�ஸு�� எ��� இ��த ���� மா���
��ைவ�தா� ேதவ�.

"இ�ப��தா�டா இ�த� 'ேதவ� ஃ����' உ�வா��'' என ேதவ�
ெசா�� ���தா�.

ெபா�வாக நா� கட�ைள வண��வத���, ேதவ� வண��வத���
�ைறய ���யாச� உ��. ஒ��ைற ேதவ�ட� நா��, �யவ��
���ெச��� ேகா����� ேபா���ேதா�. அ�ேக ��க� ச�ன���
வல��ற� வ��ய�ைம�� ��ய ச�ன� உ��.



வ��ய�ைமைய வ�ப�ட ேதவ�, "தாேய... வ��ய�ைம. எ�ப���
அ�த �����பய ��க� உ�ைன� பா���ற��� வ�வா�. 
அ�ப� வ��ேபா� இ�த நாைய� ப�� (ேதவைர� ப��) எ����
ெசா���மா. 'அவைன ஏ� ெரா�ப ேசா�����க'� ேக��மா''
எ�றப� அ�தா� ேதவ�. நா�க�� அ����ேடா�.

"ேதவர�ண� உண��ேலேய இைறவ� கல���டா�. இவ� சாதாரண
ம�ஷனா ெத�யல. 64-வ� நாய�மா� மா�� இ��கா�'' என �யவ�
ெந���� ெசா�னா�.

ேதவ��� ச��கைர �யா� இ��த�. ஆைச�ப�டைத ெய�லா�
அவரா� சா��ட ��யா�. அ�த� ேகாப��� �ன�� �ைஜ
அைற�� ��கைன� ���வா�.

"அ�ைன�� எ�ன�த சா���டா�� �ரண� ஆ��� என��.
ஆனா... சா��ட��ட கா��லாம எ�ைனய சாக��ச. இ�ைன�� ல�ச
ல�சமா பண�ைத�� ெச�வா�ைக�� �����ட. ஆனா...
'க���பாடா சா��டேல�னா ெச��� ேபா��வ'� டா�ட� ெசா�றா�.
ேட�... அேயா��ய�பயேல... ��கா! இ� எ�னடா �யாய�?'' என
�ைஜயைற�� ��க�ட� ம���க��வ� ேதவ�� வா��ைக.
வார��� ஒ�நா� ம��� ����யப� உ��� வைட
சா�����ெகா�ள ம���வ�க� அ�ம��தன�. அதனா� ெப�ய
ைச� உ���வைட ேஹா�ட����� வ�����. நா�கெள�லா�
இர�� வைட சா���� ���பத��� ேதவ� 10 வைடகைள�
சா������� ஒ� ஜ� �ைறய ேமா� ������வா�.

கைத இலாகாைவ� ேச��த �யவ� ஒ� இ�லா�ய�. இ�����
ேபத��லாம� �யவ� �� ��ய� கா��வா� ேதவ�. அ�வ�ேபா�
���பாக ஏதாவ� ேக����வா� �யவ�.

அ��� அ�ப��தா�... உ���வைட சா���� ���த�� ேதவைர�
பா��� �யவ� ேக�டா�...

"அ�ேண... ��க �ர�ம�ச�ய வா��ைக கைட����கறதா
ெசா���க? உ��� வைட, ரா� ெரா��, ரா� க�, ேமா�...
இெத�லா� சா�����க. இெத�லா� ெரா�ப என��யான உண�.
அ��ற� எ�ப��ேண இ�த ந��தர வய�� �ர�ம�ச�யமா இ��க
����?''



இ�த� ேக�� எ�க��ேக அ����யாக இ��த�.

'ஓ...'ெவன ச�தமாக ���த ேதவ�, "�யவ��, கைலஞான�� ம���
இ��க���. ம�தவென�லா� �ள���கடா'' எ�றா�.

ேதவ�, �யவ�, நா�... �வ� ம��ேம இ��ேதா�.

"எ� வா��ைக�ல ெரா�ப ���யமான �ஷயெம�லா� உ�க
ெர�� ேப���ேட�� ெசா�ேற�டா'' என ேதவ� ெசா�ல�
ெதாட��னா�. அவ� ெசா�ல� ெசா�ல... எ�க� இதயேம ெநா��க
ஆர���த�.
அ�...



"ச

ப�ர�ம�ச�ய ரகசிய�!

�தான உண� சா���� ��க... இ�த ந��தர வய�� எ�ப�
�ர�ம�ச�ய வா��ைக கைட����க ����?'' என �யவ�

ேக�க... அ�வலக�����த எ�ேலாைர�� அ������ 
எ�ைன��, �யவைன�� ம��� இ��க� ெசா�-��� தன�
�ர�ம�ச�ய ரக�ய�கைள� ெசா�ல ஆர���தா� ேதவ�.
"ெச�ைன வ�� ஆ�� ேபா�ட�ேம எ�.�.ஆைர ேபா��
பா��ேத�. 'அ�ேண! கைதைய ெர� ப���� வா�க�ேண...
க���பா உ�க���� பட� ப��� த�ேற�'� எ�.�.ஆ�.
ெசா�னா�. அ�யா� ��ைளைய வ�� கைத-வசன� எ�� ெர�
ப���� ம�ப� எ�.�.ஆைர� பா��ேத�. எ�.�.ஆ�. கா���
ெகா��தேதாட... பா�ம��ட�� என�காக ெரகம�� ப��
கா��� வா��� த�தா�.

"ெர�� மாச� க��� ���� ஆர�����க�க�ேண' என
எ�.�.ஆ�. ெசா����டா�.

��சா ��மா� க�ெப� ேபா�டா ந��க சா�� ேக�� பல��
வர�தான ெச�வா�க. �ைறய ���க�க� ந��க��, கைத எ�த��
சா�� ேக�� வ�� ேபானா�க. அ�ைன�� ஆ��ல நா�
ம���தா� உ�கா�����ேத�. ஒ� இள�ெப� ந��க சா�� ேக��
வ�தா. அ�தா�டா அ����� �ர��ைன��� காரண�'' என�
ெசா�� ����னா� ேதவ�.



அதாவ�... ேதவ�� ஆ�� மா������ பா��தா� ேதவ�� ��
ெத���. ேதவ�� ��� மா��� இ��� பா��தா� ேதவ�� ஆ��
ெத���. மா� ஏ� ஒ� இள�ெப� த� கணவரான ேதவ��
அைற��� �ைழவைத� பா��த ேதவ�� மைன�, மா��ேலேய
உ�கா��� வா�� ப�����கா�.

ேதவ�� அ�வலக����� �ைழ�த இள�ெப� "என�� ந��க
சா�� ���க. ��னதா ேகர�ட� ேரா� ���தா ேபா��'' என�



ேக�க...

"கதா��ய��, ைடர�ட�� ெவ�ய ேபா��� கா�க�மா. அவ�கதா�
��மா��க ����. அவ�க இ���ற ேநரமா� பா��� வா�மா'' என
ேதவ� ெசா�ல...

"இ�ப��தா� எ�லா க�ெப��ல�� ெசா�றா�க. கைட�ல
ஏமா���றா�க. எ� ���ப�ைதேய நா�தா� ச�பா����
கா�பா�த��'' என அ�த� ெப� ெசா�ல...

அ��தவ� க�ட� ேக�டா� உ���ேபா���வாேர ேதவ�!
"உ� ���ப� ��ன�ய� ெசா���மா'' என ேக�க
ஆர������டா�.

த� ���கைதைய�� ெசா�� ������� அ�த� ெப�
ெவ�ேயற... ��ட�த�ட 45 ��ட�க� ஆ���டன.

ம�ய சா�பா���காக ேதவ� ������ ேபா� கதைவ� த�ட...
கதைவ� �ற�த ேதவ�� மைன� ேதவ�� க�ன��� 'பளா�' என
ஒ� அைற ����ட... பத�யப� உ�ேள ேபானா� ேதவ�.

ேதவ�� மைன� மா���� வா��யார�மா ப��� ப��தவ�. அவ��
ெசா�த அ�ைத மக�தா� ேதவ�. அதனா�தா� ப��காத ேதவைர
���ப�ப�� ��மண� ெச��ெகா�டா�.

"��டா�பயேல... நா� ப��சவ... எ�ைன ஏமா�த ��யா�. ஒ�
ெபா�� ��கா� ம� ேநரமா உ� ��ல இ�����கா? எ�ன
நட���� ெசா��?'' என ேதவ�� மைன� ேக�க...
�ைக���ேபானா� ேதவ�.

த� கணவ� �� �க�� அ�� ைவ����த ��ம�யா�... ஒ�
ெப��ட� த� கணவ� ��ட ேநர� இ��தைத தா��� ெகா�ள
��யாம� க�ைமயாக ச�ைட ேபா�டா�.
"அ�த� ெப� ந��க சா�� ேக�� வ�தவ�. த�பாக எ���
நட�கைல'' எ��ற ேதவ�� �ள�க� எ�பட��ைல.

"நா� ேமாச� ேபா��ேடேன...'' என �வ��� ேமா� அ�� �ல��ய
ேதவ�� மைன�, �ைஜயைற�� ��க�ட� �ைற������
மய��ய �ைல�� உற����டா�.



ஒேர ���� இ�வ�� வ��தா�� இ�வ�� ேப�� ெகா�ளாம�
இ��தன�.

ஒ� வ�ட� தா��ய �ைல�� அ�� வா���� ேக�� வ��
�ர��ைன�� காரணமான ெப� ���� ேதவ�� க��� பட...
அ�த� ெப�ைண மைன� ��� ����னா�.

'ேதவ� �ய ம�த�' எ�பைத ச��ய� ெச�தா� அவ�.

'த� கணவைன த�பாக� ����ெகா�ேடாேம' என வ���யேபா��
இய�� �ைல�� அைத ஏ�க ��யாத மன�ைல ேதவ��
மைன���.
"��கா! எ�ேபா எ� மைன�ேயாட மனைச நா� ேநாக வ�ேசேனா...
எ�ேபா... இ�ப� ஒ� ���ைலைய ��� உ�டா����ேயா... இ�ேம
என�� இ�லற இ�ப� ேவணா�டா ��கா. இைத நா� �றமா�ேட�.
இ� உ�ேமல ச��ய�டா'' என ��க�ட� ச��ய� ெச�ததா�
கைட�வைர �ர�ம�ச�ய� கைட����தா� ேதவ�.

அ�பைட ���� ������� ��க� பழ��� ம��ேம
�ர�ம�ச�ய ேகால��� 'ேகாவணா��' ேகால��� இ��பா�. அ�த
��ரஹ���� பாலா�ேஷக� ெச�த �ற�... ��க� அ�������
ேகாவண�ைத கழ����� ேவ� ேகாவண� அ���பா�க�.
அ�ேஷக��� நைன�த அ�த ேகாவண���க� ேசக��க�ப��
ஏல��� ��� ேகா�� �� வாக�. அைத ேதவ�� ஆ�க� ஏல�
எ��� ேதவ��� அ��� ைவ�பா�க�. �ல சமய� அ�த ேகாவண�
��க� அவசர� ேதைவயாக �மான� �லமாக ேதவ���
அ��ப�ப��.

ஏ�?

"��கா! � பரேத� ேகால��ல �ர�ம�ச�ய� கைட� ����ற
பழ��ல, உண���கைள� க���ப��த�தாேன � ேகாவண�
க�����க. நா�� �ர�ம�ச�ய� கைட�����றதா உ�ேமல ச��ய�
ப���ேட�. அ�த ச��ய�த கா�பா�த���தா� உ�
ேகாவண���ய த��ல நைன��� ���� ����ேற�. எ�ேனாட
உண���கைள அட��டா ��கா'' எ�றப� �ைஜயைற�� ைவ��
�ன�� ேகாவண�ைத நைன��� ����� ���பா� ேதவ�.



த� கணவ�ட� ேபச ஆர���தா�� �ட... ேதவ�� மைன���
இ�லற இ�ப� �ற����டா�.

ேதவ���� அவ�� மைன���� இைடேய ேதா��ய
�ர��ைனக��� ம���� எ�.�.ஆ�. -பா�ம� ந��த 'தா����
�� தார�' பட����ைப ������டா� ேதவ�.

எ�.�.ஆ���� ேதவ���� இைடேய பட���  �ைளமா�� ����
ேமாத� உ�டான�. அதனா� உ�டான ச�கட�க� எ�ன?



எ

ந�ட� ேம� ந�ட�!

�.�.ஆ�.-பா�ம� ந��த 'தா���� �� தார�' பட�ைத த�
�த� தயா��பாக தயா��� ���தா� ேதவ�. பட���
'�ைளமா��' �ஷய��� எ�.�.ஆ���� ேதவ���� 

இைடேய க��� ேவ�பா� ஏ�ப�ட�. இ�வ�ேம அவரவ� க���� 
��வாதமாக இ��தன�. இதனா� ேதவேரா� ேகா����ெகா��
ேபா���டா� எ�.�.ஆ�. ேதவ��, எ�.�.ஆைர� ேபா��
பா��க��ைல.
'தா���� �� தார�' ெவ�யா� �க�ெப�� ெவ��ைய� ெப�ற�.

'தா���� �� தார'���� கைத-வசன� எ��ய அ�யா���ைளேய
'�லமைல� ��ட�' கைத-வசன� எ��னா�.  ர�ச� �ேராவாக
ந��க, ேதவ� தயா��த இ�த� பட�� ெவ���படமான�.

ேதவ� ஃ����� �க� ஓ��ய�. அ��� 11-07-1958�
ெப�க�ைர� ேச��த உதய�மாைர �ேராவாக ைவ�� 'ெச�ேகா�ைட
��க�' பட�ைத எ��தா�. இ� ேதா��� பட�. இைதய��� 28-08-
1959� ெஜ��கேணசைன ைவ�� 'வாழ ைவ�த ெத�வ�' பட�ைத
தயா��தா� ேதவ�. இ� 'ஆவேர�' படமாக அைம�த�.

அ��� 19-10-1960� ெப�க�� உதய�மா� ந��த 'யாைன�பாக�
பட�' எ��தா�. இ��� ேதா��� பட�. இைதய��� 14-04-1961�
'ெகா�� நா��� த�க�' பட�ைத எ��தா�.



ெதாட��� நா�� ேதா��� பட�கைள� த�ததா�...
ஃைபனா��ய�க� பண� தர ��வர��ைல. இதனா� க�ெப�ைய
நட�த ெரா�பேவ �ரம�ப�டா� ேதவ�.
"ஏேதா ெர�� பட� அ���டவசமா ஓ��ேபா��. ம�தப�...
இவ��� தயா���� ெதா�ைல ச�யா ெச�ய� ெத�யல'' என ேதவ��
உட��ற��கேள ேதவைர ��� ஒ���னா�க�. க�ெப�
ஊ�ய�க�� ேவ� க�ெப�க�� ேச�����டன�.

��ேப�க�ட� 'கலகல'ெவன இ��த க�ெப��� இ�ேபா� �ைரவ�
��வநாத�, �ெராட�� பா�, வா��ேம� ம��� சைமய�கார�...
ஆ�ய நா�� ஊ�ய�க� ம��ேம இ��தன�.

கவைல �ழ ேதவ� த�ைம�� அம��� ������ ெகா����க...
அ�த நா�� ஊ�ய�க�� அவ��� ைகக�� ��றன�.



அவ�கைள ����� பா��த ேதவ� 'எ�ன�பா?'' என� ேக�க...

"அ�ேண... ���சா �பாவ��ேண'' என தய��� தய���
ெசா�னா�க�.

"அடடா... எ� கவைலல அத மற���ேடேன. ெகா�ச� இ��க�பா
வ�ேற�'' என ��ைட உத� ேதா�� ேபா���ெகா�� �ள��னா�
ேதவ�.

அேத ெத��� �ைன�� இ��த மா�வா� கைட��� ேபானா�.
இரவா���டதா�  மா�வா�� கைடைய ������ கைடைய
ஒ�����த த� ���� இ��தா�.
ேதவ� வ�வைத� பா��த�� "ேதவ��... ஆ�ேய... ஆ�ேய...''
(வா�க... வா�க) என வரேவ�றா�.

"என�� அவசரமா ஆ�ர� �பா� ேவ��. ெகா��க ���மா?''

"எ�னா� இ�ப�� ேக���ேட?'' என ஆ�ர� �பாைய எ��� வ��
ெகா��தா� மா�வா�.

பண�ைத� ெப���ெகா�ட ேதவ�, "நா� எ�ல ைகெய����
ேபாட��?'' என� ேக�க...

"எ�ைல�� ேவணா�. உ�ைன� ப�� ெத�யாதா? ஆ� பட�
எ��தவரா�ேச'' என ெசா�னா� மா�வா�.

பண�ைத� ெப���ெகா�� வ�த ேதவ�, ஊ�ய�க� நா��
ேப���� ஆ��� 250 �பா� �த� ����� ெகா������
������ �ள��னா�.
"மா����... ேவைல�கார� பச�க��� �பாவ� ெசல��� ஏ�பா�
ப��� �����ேட�. நம�ெக��� �பாவ�. ���ப� பட�
தயா��க��னா பண� ேவ��. க�ெப� இ��க �ைலைமல யா��
ஃைபனா�� தரமா�டா�க. ம�ப� நாம ேகாய� ������
ேபா�டலாமா?'' என மைன��ட� �வா��த ேதவ�... "ச�... அ�த
��க� ��ட வ��ப� நட�க���'' என ��� ெச�தா�.

இரெவ�லா� ��காத �ைல��� வழ�க� ேபா� எ���, ����
��க�ட� �ைஜயைற�� ேப����, ேதவ� �ப� சா�����
ெகா����தேபா�... வா�� ���ேயா அ�ப�
நா�ெர��யா�ட���� அைழ��.



'அவ���ட வா��ன கடைன ���தா�ேச. எ��� வர�ெசா�றா�?' என
�ழ��யப� வா����� ேபா� நா�ெர��ைய� ச���தா� ேதவ�.

"எ�ன சா�����க ேதவேர?''

"ஒ��� ேவணா�. இ�த த�� ேபா��'' என எ���� ����
ஆ�வாச�ப����ெகா�டா� ேதவ�.

"ேதவேர... ஒ� பட�ைத ��� ப��ன உடேனேய அ��த
பட���� �ைஜ ேபா���க. ஏ� இ�ேபா அ�த பரபர�� இ�ல?''
"ெதாட��� நா� பட� லா�. ஃைபனா��ய�க��ட ேக�க��
ச�கட�. ெதாட��� பட� எ���றதா, ேவணாமா� �ழ�பமா
இ��ேக�.''

"ச�... இைத அ��ற� ேப��கலா�. உ�க��� 'சா�ேடா'� யா�
ப�ட� ெகா��தா?''

நா�ெர���ட� ேதவ� அ�த ச�பவ�ைத �வ�� ����றா�.

1949-50� ெவ�ைள�கார� ஒ�வ���� ெசா�தமான ப������
ேதவ� �� ேவைல பா������றா�. ஒ�நா� ெவ�ைள�கார�
ர���� வ��ேபா� �ர��� ேதக��, ��டா ப�ய�மாக ேவைல
ெச��ெகா����த ேதவ�ட� வ�� ஓ�� ஒ� ����ட... ேதவ�
அைசயாம� ��ரா�காக ��க... �ய��ேபான ெவ�ைள�கார�, 'எ�ப�
பா�ய ெம��ெட�� ப�ற?' என� ேக�க... 'நானா ப���
ப��ேன� �ைர' என ேதவ� ெசா�ல��... 'இ��� ந�லா
ெடவல�  ப��' என அவ� ெசா�ல... 'என�� அ�வள� வச�
இ�ல �ைர' என� ெசா������றா�.

உடேன ேதவ�� ���� த��� ெகா��த ெவ�ைள�கார� த� ப��-
��� �� �பாைய ேதவ�ட� எ���� ெகா������
"இ�ைனல��� � 'சா�ேடா'. உ� ேப��� ��னால 'சா�ேடா'�
ேச����க' என� ெசா�-����றா�.

"ேதவேர... நா� ஒ� பா�ஸ� ெத��மா?'' என நா�ெர�� ேக�க...
ஒ��யான ேதக அைம�� ெகா�ட அவைர� பா��� 'ஆ�ச�யமா
இ��ேக' என ேதவ� ெசா�ல...
தன� அ�பவ�ைத ேதவ�ட� ெசா������றா� நா�ெர��.



1940-க�� நா�ெர�� தயா��ச '�ம�க�' எ�� ெத����பட�
த��நா���� �க�ெப�ய வரேவ�ைப� ெப�ற�. ெச�ைன பாரக�
�ேய�ட�� '�ம�க�' பட� பா��க ��ட� அைலேமா�����ற�.
ஆனா� அ�த� ப��ைய� ேச��த ஒ� ெரௗ� ெமா�த ��ெக�ைட��
வா�� �ளா��� ��பதா� ம�க� அ����யைடவதாக தகவ� வர...
நா�ெர�� அ�ேக ேபானா�.

அ�த ெரௗ�ைய ெர�� க�ன���� பா��� ப�ண... ����
���த ெரௗ�... 'அ��கா��க�யா...' என கத�����றா�. அவைன
ம���த நா�ெர��, அவ� ����வத��� ஒ� ச�த��ப�
ெகா������றா�.

"�ளா�ல ��ெக� ���றதால உன�� எ�ன �ைட���?''

"�ன�� அைர �வா!''
"பட�த �ரபல�ப���ற ேநா��� த�ேற�. �ன�� �� �டா
ேபா�� ���க��. �ன�� உன�� ஒ� �பா� த�ேற�.''

நா� ெர��யா� ெசா�னத�ப� அ�த ேவைலைய� ெச�����றா�
அ�த ெரௗ�.

நா�ெர�� 12 வய� இ����ேபா� அவைர ஆ��ரா���ள
�ராம��� தா�தா-பா�� ���� ������ அவ�� அ�பா ம���
ெச�ைன�� ��ன� ெச�����றா�. காைல நா�� ம�� ெக�லா�
தா�தா எ��� �����வாரா�. மா�கைள ேவ� இட���
க����� ெதா�வ�� சா�கைள அக�� ��த�ப��... ����
மா�கைள ெதா�வ��� க��வ�, மா����� �� ேபா�வ�, கா���
�வசாய ேவைல... என க�ைமயாக ேவைல ெச�வாரா� நா�ெர��.
ஒ� க�ட��� 'க�ைமயாக உைழ�ப�' எ�ப� ���பமானதாக
ஆ���டதா�. ப����� ந�ல மாணவனாக இ������றா�. ��ன
வய�� இ��ேத ஆ��க �ரச�க�க� ேக�டதா� மன�க���பா��,
உைழ�பா� ேதக உ���� ஏ�ப�டதா�.

அழ�ய ப�வ� ெப�.

மய�காத நா�ெர��!



"எ

எ�.ஜி.ஆ��� கா� �றி�!

ன�� 19 வய� இ����ேபா� எ� த�ைத எ�ைன �யாபார
�ஷயமாக ர�ேகா��� அ���னா�. க�ப�� ெவ�காய

�ைடகைள ஏ���ெகா�� ேபாேன�'' என தன� அ�பவ�கைள
ேதவ�ட� ெதாட��� ெசா�னா� நா� ெர��யா�.
ர�ேகா�� ஒ� இ�லா�ய ந�ப�� ���� த�� �யாபார� ெச��
வ�தா� நா�ெர��. ஒ��ைற ெம� ஒ��� சா��ட� ெச�றவ�ட�,
'ெர�� நாளா ப��� �ட�ேக�' என பண� ேக�� ஒ� ப��ய�
அழ... 'பண� தரமா�ேட�... ����யைத� சா���' என சா��ட
ைவ�����றா�. சா���� ���த அ�த ஆ�, 'எ� மைன���,
மக�� ��ல ப���யா �ட�கா�க' என அழ... அவ�க����
பா�ச� வா��� த�த நா�ெர��, அ�த ஆ� ேவைல இ�லாம�
�ன�� இ�ப� உண��� அ�லா�வைத� ெத���ெகா��...
ஒ�மாத���� ேதைவயான ம�ைக� சாமா�கைள வா�� அ�த
ஆைள��, த� கா�� ஏ���ெகா�� ேபா� அ�த நப�� ����
இற����� ம�ைக சாமா�கைள�� த�����றா�. அ�த ஆ��
அவ�� மைன��� த�க���� ஏேதா ேப���� த�க� மகைள
அைழ�� ஏேதா ெசா�ல... அவ� ம��க... மகைள ஓ��
அ������றா� அ�த ஆ�. அ�த� ெப� ஓ�வ�� நா�ெர��யா��
கா�� �ழ... அவ�ட� �சா������றா� நா�ெர��.



"நா� ப�க�� ��� இைளஞைன க�யாண� ெச�ய ����ேன�.
வரத�சைணயாக ஐ�� �பா��, (இ��ய ம����)  க�யாண�
ெசலவாக ஐ���  ேக�டதா� எ� ��மண� ���� ேபா��.
'எ����ேதா ஒ� ���யவா�... அ��� ��ன வய� இைளஞ�
����� வ����கா�. � அவ��ட  ேச��� வா�. அவ��ட
�ள��� ேபா'� எ�க�பா அ���றா�'' என அ�த� ெப� �வர�
ெசா�ல... �க அழ�ய அ�த� ெப�ைண� பா���� சபல�படாத
நா�ெர��, அவ�� ��மண���காக பண�ைத� ெகா������
வ�����றா�.





"ேதவேர... அ�ேபா நா� வா�ப�. அ�த� ெப��� ேபரழ�. ஆனா
அ�த� ���ப�ேதாட வ�ைமதா� எ� மன�ல �����. காரண�...
எ�ேனாட க���பாடான வா��ைகதா�. இைதெய�லா� ஏ�
உ�க��ட ெசா�ேற� ெத��மா ேதவேர? உட� உ��, மன உ��,
ஆ��க�, ஒ��க�... இ�ப� எ�லா �ஷய�க�ல�� எ�ைன�
ேபாலேவ ��க இ����க. ேந�ைம��, ���� இ��க ��க ெதாட���
��மா ெதா��ல இ��க��. நாைள�ேக பட ேவைலய ஆர���க.
எ�வள� பண� ேவணா�� த�ேற�. உ�கேளாட ஃபா��லா�ப�
நாைள�ேக ஸா�� ெர�கா��� ப���க�க.'' (ேதவ� ஒ� பட�ைத
�த�� பாட� ப�� ெச�� �வ��வ� வழ�க�) என� ெசா�ன�ட�
��காம� ���ேயா, ட���, ெர�கா��� �ேய�ட� ேமேனஜ�கைள
அைழ�� "ேதவ� ந�ம ���ேயா�ல பட ேவைலக�
ெச��ெகா�வா�. அவ���ட பண� ேக�கா��க'' என��
ெசா����டா� நா�ெர��.

உண����ெப���� ேப��வராம� நா�ெர���� ந�� ெத�������
வ�����றா� ேதவ�.

இேத காலக�ட��� எ�.�.ஆ��� ஒ� இ�க��  ேந��த�.

"இ�ப� கன�' எ��ற நாடக�ைத ப�ேவ� ஊ�க�� எ�.�.ஆ�.
ந��� வ�தா�. இ�த நாடக��� ஒ� கா�� உ��. �க��
ெவ��டான ந�க� ���ம� த� உட� ���க எ�ெண�
ேத�����பா�. எ�.�.ஆ�. த� ைககளா� ���ம�ைய த�
தைல�� ேமேல ���� ���பா�. எ�.�.ஆ�� இ�த 'ைல�'
ஆ�� ர�க�க�ட� ெப�� வரேவ�ைப� ெப�ற�.
��கா� நக�� இ�த நாடக� நைடெப�றேபா�... வழ�க�ேபால
���ம�ைய� தைல�� ேம� ���னா� எ�.�.ஆ�. அ��
���ம� உட��� எ�ெண� அ�கமாக ேத��ததா�
எ�.�.ஆ��� ைக வ���ய�. �ேழ ��டா� ���ம��� தைல
உைட�� உ���� ஆப�� ஏ�படலா� எ�பதா� எ�.�.ஆ�. த�
காைல ���ேக ��ட... ���ம� ந�� எ�.�.ஆ�� கா��
���� த��னா�. ஆனா� எ�.�.ஆ�� கா�� ��� ஏ�ப�ட�.

எ�.�.ஆ��� இ�ப� ஆ���டேத... என ர�க�க��� வ��த�.
'எ�.�.ஆ� ஆ�� �ேரா. அவ��� கா� ��� ஆ����. இ�த
வய�� கா� எ��� உைட�சா ம�ப� ஒ���டா�. இ�ேம



எ�.�.ஆ�. ந��பாரா?' என ��ேயாக�த�க�, தயா��பாள�க���
ச�ேதக�. �ல ப���ைகக�� இ�ட���� எ���ட... எ�.�.ஆ�.
ந��� வ�த பட�க��  தைடப�� ��றன. ��ய பட ஒ�ப�த�க�
ஏ�பட��ைல. ஆனா� ம���வ�கேள �ய���ப� �க �ைர��
�ணமானா� எ�.�.ஆ�.

நா� ெர��யா�� உத�யா� அவைர ச������� வ�த ஓ��
நா�க�ேலேய வா�� ���ேயா�� ைவ�� தன� அ��த
தயா����கான பாட�கைள� ப�� ெச����� ெவ�ேய வ��றா�
ேதவ�.

ஸா�� ெர�கா��� ெச�ய�ப�ட �ேய�ட��� எ�ேர...
���ம�ைய த� இ� ைககளா�� தைல�� ேம� ���யப�
எ�.�.ஆ�. ேபா� ெகா��க ப���ைக �ைக�பட� கைலஞ�க� அைத
படெம����ெகா�����றா�க�. தன�� ம�ப� பைழய பல�
வ����ட� எ�பைத எ�.�.ஆ� ������ெகா�����றா�.

இ�க������ ��ட ேதவ��, இ�க�� -��� ��ட எ�.�.
ஆ��, அதாவ� ஆ��� ந�ப�களான இவ�க� இ�வ��...
('தா������ தார�' பட �ைளமா�� மன�தாப�தா� ����) ஐ��
வ�ட�க���� �ற� ேந��� ேந� பா���� ெகா�டா�க�.
வா��ைத களா� �வ��க ��யாத அ�த ச����� உண��� மயமான
�ழ��... 'அ�ேண' என எ�.�.ஆ�. அைழ�க... '��கா' என
அர��யப� ேதவ� ஓ� வ�� எ�.�.ஆைர க��� ���க... இர��
��ட� க� ேப�ேச வராம� இ�வ�� த���ெகா�ள...
ப���ைகயாள�க� �ைக�� ���றா�க�. அத��ற�
ப���ைகயாள�க��� �ைட ெகா��� அ���ய எ�.�.ஆ�.,
ேதவ�ட� ேக��றா�.
"அ�ேண... இ�ப ��க எ�ன ெச���க?''

"நா� ெர��யா� ���ய��ல நா� பா�� ெர�கா��� ������
இ�பதா� வ�ேற� ��கா.''

"அ�த� பாட�கைள நா� ேக�கலாமா?''

"உ�க��� இ�லாததா? வா�க ��கா'' என எ�.�.ஆைர
�ேய�ட��� அைழ��� ெச�� பாட�கைள ஒ�பர�ப� ெச��றா�
ேதவ�.



பாட�கைள� ேக�� ர��த எ�.�.ஆ�., "அ�ேண! நா� பா��ேம
ெரா�ப அ�ைமயா இ����ேண. �ேரா யா��ேண?'' என�
ேக�க...

"ஏ�கனேவ எ�ேனாட இர�� பட�க�ல ந��ச ெப�க��
உதய�மா�தா�'' எ��றா� ேதவ�.

"இ�த மா�� ந�ல பாட�க��� அவ� எ�ப� ெபா��தமா
இ��பா�?''

"ேவற யா�� என�� கா��� தரமா�ேட��றா�கேள?''
"நா� இ�ைலயா?'' என எ�.�.ஆ�. ேக�ட��, எ�.�.ஆ�� ைகைய
ேதவ� ப�ற... ேதவ� ைகைய எ�.�.ஆ�. இ�க� ப���றா�.

"அ��ற� எ�ன நட����?� ெத��மாடா கைலஞான�?''

"ெசா���க�ேண...''

"எ�.�.ஆ�. எ�ேனாட ைகய� ���� �������� ேபா� அவேராட
கா�ல ஏற� ெசா�னா�. எ�ேனாட காைர த�ேனாட கா����
��னா�ேய வர�ெசா�னா�.

கா� ேநரா எ�.�.ஆ�. ��ல ேபா� �����. எ� ைகைய� ����
������ள ����ேபா� ேநரா ச�ய� தா� ேபா�ேடா ��னா�
����னா�. (எ�.�.ஆ�� தாயா� �ைக�பட�) தாைய வண��னா�.
நா�� ����ேட�. எ�ேனாட உ�ள�ைகைய ��ட� ெசா�� அ��
அவேராட உ�ள�ைகைய வ�� ஒ� ச��ய� ப��னா�.''

எ�ன ச��ய�?



"த

வ�தாேள மகராசி!

�ேனாட தாயா� ச�ய�தா� ேபா�ேடா ��னா� ���� எ�.�.
ஆ�. என�� ச��ய� ெச�� த�தா�.

"அ�ேண... எ� தா�ேமல ஆைண! ��க எ�ேபா கா���
ேக�டா�� ����ேற�! எ� தா� ேமல ச��ய�. நாைள�ேக �ட
��க ���� வ���கலா�'' என எ�.�.ஆ�. ெசா���டா�.

"என�� ேப�ேச வரலடா கைலஞான�! 'எ�.�.ஆ�. ெசா�ைல�
த�டாேத'� எ�ேனாட உ��ண�� ெசா����. அைத� ����ற
மா��ேய 'தா� ெசா�ைல� த�டாேத'� ம�நாேள பட�ைத ஆர���
��ேட�. அ���� ��னா� எ�.�.ஆைர வ�� க����வா பட�
எ��ேத�. எ�ைன�ேகா அைர�ப� அ�� த�த எ�னய அ�த
ெத�வ� ேகா��வரனா�����டா'' என ���� க�கல��னா� ேதவ�.

ெதாட��� ேதவ��� 16 பட�க� ந���� ெகா��தா� எ�.�.ஆ�.
அ��� ��ட��ட ேத�க�� பட�ைத ����� ெகா��தா�.
அதனா� ேதவ�� ேபன� இ��யா�� ெப�ய க�ெப�யா ெகா�க���
பற�த�.

ேதவ� ஃ����� கைத இலாகா�� ேவைலபா���� ெகா�ேட
ேதவ�� அ�ம��ட� ேக.எ�.ேகாபால���ண�, ��தா ��வாச�,
ம�ைர ��மாற� ஆ�ேயா�ட�� கைத �வாத��� ப�����
வ�ேத�.



அ�பா�� ெப�, ைத�யமான ெப�... என இர�ைட ேவட�க��
ெஜயல�தா ந��த பட� 'வ�தாேள மகரா�'. ெஜயல�தா�� மா�ப�ட
இ� ேவ� ந����காகேவ இ�த� பட� ெப�� ெவ�� ெப�ற�.
இ�த� பட� எ���� ெகா����தேபா� ஏராளமான �வார�ய
அ�பவ�க� ஏ�ப�டன.

'வ�தாேள மகரா�' கைதைய படமா�க ��� ெச�த
ேக.எ�.ேகாபால���ண� �ைர�கைத �வாத���� எ�ைன�
����டா�. இதனா� க�பக� ���ேயா�� அம��� ப�
ெச��ெகா����ேத�.

அ�ேபா� ஒ�நா�... இ��ய ��மா�� ��த ஜா�பவா�க��
���யமானவரான �ரசா� ���ேயா அ�ப� எ�.�.�ரசா�
தர������ என�� அைழ��.
எ�.�.�ரசா��� ��த மக� ஆன�தபா� க�பக� ���ேயா���
வ�தா�. '�ற�� மக�' உ���ட என� கைதகைள �க��தவ�... "எ�



த�ைதயா� த��, ெத���, இ�� என பலெமா� பட�ல��
சா��தவ�. அவ��ட ேச��� ��க ஒ� கைத எ��னா... ஆ�
இ��யா அள�ல ��க ஃேபம� ஆ�டலா�... ���பமா?'' என�
ேக�டா�. எ�வள� ெப�ய ம�த�ட� ப�யா��� வா���. உடேன
ச�ம��ேத�.

அ�� மாைலேய எ�.�.�ரசா��ட� நா� அ��க� ப��த�ப�ேட�.
அவ� ��� உ�கா�வத��� �ட என�� ெரா�ப� தய�கமாக
இ��த�.

எ� கைத�� உ�வான �ைர�பட�க�� �பர�கைள� ேக�டா�.
நா� ெசா�ேன�.

"ெரா�ப ச�ேதாஷ�. ைகவச� கைத இ��கா?''
"இ����க�யா. மைன� �� ஓன�. கணவ�... அேத      ����
ெதா�லா� ம��� ெதா��ச�க �ட�. இவ�கேளாட க���
ேமாத�தா� கைத.''

"ேப�! ெரா�ப ந�லா���. ெதாட��� கைதைய� ெசா���க.''

ப�� �� வைர ெசா�ேன�. கைத ேக��� ெகா����த
எ�.�.�ரசா� �����டா�. நா� கைத ெசா�றைத ������ேட�.

"ஏ� �������க?''

"ஐயா... உ�க��� ஓ�� ேதைவ�ப��ேபா�          இ���.''

"ஓ... நா� ����ேட�� �ைன���களா? நா� இ�ேபா
���ெம��ல இ��ேக�. அ��காக சா���ற மா��ைரக� ேலசா
மய�க����. ��க இ�ேபா ெசா�ன� வைர��மான கைதைய�
����� ெசா�லவா?''.
'ெசா���க' எ�ப� அநாக�க� எ�பதா� ெமௗனமாக இ��ேத�.
ஆனா� நா� ெசா�ன ப�� �� ச�பவ�கைள�� ஒ���டாம�...
நா� ெசா��யைத� கா���� ேம�� அழ�ப���� ெசா�னா�.

என�� ஆ�வமா���ட�. "நா� க�ைண ��யப� இ��தா�� ��க
கைதைய ெதாட��� ெசா���க!'' எ�றா�.

அைரம� ேநர��� ��� கைதைய�� ெசா�� ���ேத�.



"ேப�! ந�லா இ���! இ�த� கைதைய �த�ல எ�த லா�ேவ�ல
எ��கலா�� நா� ��� ப�ேற�. எ�ேனாட ெம��க� ���ெம��
இ��� �� மாச��ல ������. அ� ���ச�� நா� உ�கைள
����ேற�. பட�ைத ஆர����டலா�. உ�க �கவ�ய �������
ேபா�க!'' எ�றா� எ�.�.�ரசா�.

அவ�ட� �ைடெப��� ெகா�� க�பக� ���ேயா ����ேன�.
எ�ைன எ��பா���� கா����த ேக.எ�. ேகாபால���ண�
எ�ைன� பா��த�� "எ�ன�பா மாயமா மைற���ேட?'' என�
ேக�டா�.

"எ�.�.�ரசா���ட கைத ெசா�ல� ேபாேன�. அவ���� �����
ேபா��!''.

"எ�ன கைத?''
கைதைய ��ைமயாக நா� ெசா�ன��...

"ந�ல ச�த��ப��� இ�ப� ஒ� கைதைய� ெசா�ன. வா�� அ�ப�
நா�ெர��யா� ெரா�ப நாளா எ���ட ஒ� பட� ப��� தர�
ெசா��� ேக��றா�. இ�த� கைதைய நாைள�ேக அவ���ட� ெசா��
பட� ப��ேவா�!'' எ�றா� ேகாபால���ண�.

ம�நா� நா�ெர���ட� எ�ைன அ��க� ெச�� ைவ�தா�.

"உ�கைள� ப�� ேக���ப����ேக� கைலஞான�. கைதைய�
ெசா���க!''.

நா� ���கமாக கைதைய� ெசா�ன�ேம ������டா�.

"மைன� �தலா�, கணவ� ெதா�லா� எ�� ேபாேத �வார�ய�
வ����ேச. இ�த� கைதைய �ர�� ப���க!'' எ�ற நா�ெர��
த� ேமேனஜைர அைழ�� என�� 1001 �பா��� ெச� ேபா���
ெகா������ "ம�தத அ��ற� ேப��கலா�. ��க எ�க
���ேயா�� இ��� கைத  எ��றதா இ��தா அைற ஏ�பா�
ெச�ேற�. இ�ேல... க�பக� ���ேயா வச��னா அ�ேகேய இ���
கைதைய எ�� ���க. நா� அவசர ேவைலயா பா�ேப ேபாேற�.
வ�த�� இ�த� கைத�� ந�ச��ர�கைள ��� ப�ணலா�!''       
எ�றா�.



நா� �த��த�� ந�கனா�� ஆைச�� 1949-ஆ� ஆ���
ெச�ைன வ�த��, �த��தலாக வா�� ���ேயா�� �ைண
ந�கராக ந��க ேடா�க� வா�க ���� ��றைத��, எ� �ைற
வ�தேபா� ேடா�க� ���� ேபா� என�� ஏமா�ற� ஏ�ப�டைத��
இ�ேபா� அேத வா�� அ�ப� தயா����
ேக.எ�.ேகாபால���ண� இய�க��� என� கைத
படமாக���பைத�� ஒ���� எ�ைன நாேன �ர���� ெகா�ேட�.

நா��, ேக.எ�.ேகாபால���ண�� நா�யா�ட� �ைடெப���
ெகா�� ����ேனா�. வா�� ��வன��டேம அ�வா�� ெச�
வா��ய ச�ேதாஷ��� என�� இரெவ�லா� ��க� வர��ைல.

"இர�ைட ேவட��� ெஜயல�தா ந��க ��க எ���வ�� 'வ�தாேள
மகரா�' பட�ைத ெத���� ெவ��ட��டா�. ெத����� கைத
உ�ைம�� ��க� �டா�'' எ�றா� நா�ெர��.

ஏ�?
அ����யானா� ேக.எ�.ேகாபால���ண�.

அ� ஏ�?

'நா�யா��ட வா��ன ெச�ைக �ட�� ப��� கைலஞான�' எ�றா�
ேகாபால���ண�.

இ� ஏ�?



பா

ஒ� கைத! ட�� மா��ெக�!

�ேப ெச�����... ெசா�னப� இர�� நா�� ெச�ைன
����ய நா�ெர���ட���� அைழ�� வ�த�. ேக.எ�.

ேகாபால���ண�� நா�� அவைர ச���ேதா�.
"நா� ஏ� அவசரமா பா�ேப ேபா��� வ�ேத� ெத��மா?
எ�.�.ஆ�. இர�ைட ேவஷ�க�ல ந��ச எ�கேளாட  'எ�க����
��ைள' பட��� கைதைய� ��� இர�ைட ேவஷ �ேரா��
கைதயா மா�� '�தா அ�� �தா'� இ���ல பட� எ��� ���
ப���டா�க. பட�� ந�லா ேபா��������. அதனாலதா�
பா�ேப ேபாேன�. அ�த� பட�ைத எ��தவ�க எ� கா�ல ����
ம����� ேக�டேதாட... 'எ�கைள ஆ��வாத� ப���க'�
ெசா���டா�க.

'இர�ைட ேவஷ �ேரா�� கைதைய ெத����ய ��மாவா
எ��க��டா�. கைதைய�� ��க��டா�'� எ�� வா������
வ���ேட�. அ�த இர�ைட �ேரா�� கைதைய வ�� 'வா�
ரா�'��ற பட�ைத த��-ெத���� தயா��க� ேபாேற�'' எ�றா�
நா�ெர��.

ேக.எ�.ேகாபால���ண��� இ�த� ெச�� ேபர����யாக இ��த�. 
என��� அ����தா�.

"அ�யா... நா� யதா��தமாக ேயா��� ஒ� கைத எ��ேன�.
அ�பா�� ெபா��-�ர��� ெபா��... இ�ப� ெர�� ேவஷ��ல
ெஜயல�தாைவ வ�� "வ�தாேள மகரா�' பட�ைத பா� எ����ேட�.
கைலஞான�� இ�த ������� ஒ�� ப�றா�. ���ரேம பட�ைத
���� ��� ப�ண�ேபாேற�. பட� �யாபார�� ஆ����'' என
ேக.எ�. ேகாபால���ண� ெசா�ல... நா�ெர��யா��� ஷா�.
நா�க� இ��த அைற�� ��� ேநர� கன�த ெமௗன� �ல�ய�.



நா�ெர��ேய அ�த ெமௗன�ைத உைட�தா�.

"ஒேர மா��யா �����றைத 'ேகா-இ��ெட��'� ெசா�வா�க.
இ��தா�� ஒ�� ெச��க...'வ�தாேள மகரா�'ைய ெத���� ���
ப�ணா��க. ெத��� �-ேம� உ�ைம��  கைதைய ��க��
�டா�'' எ�றா�.

ெத���� ஒ� ந�ல ெதாைக�� ��க ேப��வா��ைதெய�லா�
������தா� ேகாபால���ண�. இ����� "��க ெசா�ற
மா��ேய ெச�ேற�'' என� ெசா�னா�.



அவ�ட� �ைட ெப��� ����ேனா�.



க�பக� ���ேயா���� �ைழ�த�� ேகாபால ���ண� எ��ட�
ேக�டா�.

"கைலஞான�... நா�ெர�� ���த 1001 �பா ெச�ைக ேப��ல
ேபா����யா?''

"ைகலதா� வ����ேக�.''

"நாம அவேராட கைதைய கா��ய��கல. இ��தா�� இ�ப� ஒ�
�ழ�ல அவ��� பட� ப���ேபா� ச�கடமா இ����. அதனால
ெச�ைக �ட��  ப���. உ�ேனாட கணவ�-மைன� கைதைய
நாேன தயா���ேற�'' எ�றா�.
'ஒ� ந�ல வா��� ப�ேபா�றேத...' எ��ற வ��த� இ��தா��
ேகாபால���ண��� ம��ப��� வா�� ���ேயா
அ�வலக��� 'ெச�'ைக ஒ�பைட����� வ�ேத�.

இ� ேவட�க�� ெஜயல�தா ம��� ெஜ�ச�க� �ேராவாக ந��த
'வ�தாேள மகரா�'ைய �க �ைரவாக பட����� நட�� 1973-�
ெவ���டா� ேக.எ�. ேகாபால���ண�.

நா�ெர���� அசர��ைல. �வா� �ேரா. ����� ெப�...
அ�பா�� ெப�... என இர�ைட ேவட�க�� வா��ைய ைவ��
'வா�-ரா�' பட�ைத� தயா��� 1974-� ��� ெச�தா�.

த�சா�� மாவ�ட� ம��ய� �ராம��� ேக.எ�.
ேகாபால���ண��� ெத�ன�ேதா���, ��� இ��த�. என�
'கணவ�-மைன�' கைதைய ெம�ேக��வத�காக  ேக.எ�.�. எ�ைன
அ�� அைழ��� ெச�றா�.

நா�க� கைத �வாத� ெச��ெகா����தேபா� ந��ர� ேநர���
��ைச� ப������� '��ேயா �ைறேயா' என ��ச��,
கலா�டா�மாக ஒேர ச�த�. இ�வ�� அ�ேக ேபா�� பா��ேதா�.

ஒ� அ�ய� ���� ைபய�. த�� ெப�ைண காத��� ��டா�.
காத�ைய� பா��பத�காக வ�தவைன ���� ைவ���ெகா��
�ர��ைன ெச��ெகா����தா�க�.
ேக.எ�.�.ைய� பா��த�� "ஐயா... ��கதா� இ�த� �ர��ைனைய�
���� ைவ�க��'' என �ைற��டா�க�.



ைபய�  ���ப�தாைர��, ெப� ���ப�தாைர�� த� �����
அைழ�� வ�தா� ேக.எ�.�. அவ�க� ேப� ���த �ற� "எ�ைன
நா�டாைம ஆ�����க. ��க ஏ�����டா��, இ�ேல�னா�� நா�
ெசா�ற ���� எ�ன�னா... மனசார ����ன அவ�க ெர��ேப��
க�யாண� ப���க���'' எ�றா�.

அவ�� வா��ைத�� இ� தர��� ம��ப��த�.

ம�நா�...

"கைலஞான�... ஒ� அ�ைமயான கைத �ைட�����. இ�த�
கைதைய பட� எ����� அத�க��ற� உ�ேனாட 'கணவ�-மைன�'
கைதைய� படமா�கலா�'' எ�றா�.
நா�� ச�ம��� "���கைத எ�ன?'' எ�� ேக�ேட�.

�த�நா� இர� நட�த காத� ப�சாய�ைதேய கைதயாக� ெசா�னா�.
அ� ந�றாகேவ இ��த�. இர�ேட நா�� �� �ைர�கைதைய��
தயா� ெச��ெகா�� ெச�ைன ����ேனா�.

(அ�த� கைததா� ���ராம�-ேக.ஆ�.�ஜயா ந����
ேக.ஆ�.�ஜயா�� �றாவ� படமாக ெவ�வ�த 'ந�ைத�� ���.')

ம�-ய� �ராம������ ெச�ைன ����ய ம�நா� ேதவ�ட����
அைழ��. ேபாேன�.

"எ�னடா கைலஞான� ஆ� தைலமைறவா��ட?'' என ேக�டா�.

எ�.�.�ரசா�, நா� ெர��, ேக.எ�.ேகாபால ���ண�... இ�ப�
�வ�ட�� என� 'கணவ�-மைன�' கைத ��� வ�தைத��,
அைதெயா��ய ச�பவ�கைள�� ேதவ�ட� ெசா�ேன�.
'கணவ�-மைன�' கைத கைட��ல எ�னதா�டா ஆ��?''

"இ�ேபா ேக.எ�.�.��ட ெவ����ல இ�����ேண.''

"கைதைய� ெசா�றா.''

ெசா�ேன�.

எ� ைகைய� ���� ����� பாரா��ய ேதவ� "ஏ�டா? ��ப�
கைதகைள எ� தைல�� க���� ந�ல கைதைய எ�ேகேயா ேபா�
����யா? அேயா��ய� பயேல! இ�த� கைத�� ெவ��ல எ�னடா
த�வா�க?'' என ேக�டா�.



"15 ஆ�ர� வைர �ைல ேபா��ேண.''

"மா�ய�பா... 15 ஆ�ர� எ����� வ�� இ�த நா� ����ல
அ�'' என ���தா� ேதவ�. ேதவ�� த�� மா�ய�ப� 15 ஆ�ர�ைத
எ��ட� ெகா��தா�.

அ�ேபா� எ��ட� இ��த எ� உத�யாள� பனைச ம�ய�
அ��ர�ேவ ைடர�ட� ம�ைர ��மாற�ட� "ேதவ���ட ஒ�
அ�ைமயான கைத ெசா�� 15 ஆ�ர� �பா��� �����கா�
கைலஞான�. இ�த� கைதைய� படெம��தா க���பா பட�
ெஜ����'' என� ெசா�� ���கைதைய�� ெசா������றா�.

ஆனா� இ�த �ஷய� எ��� என��� ெத�யா�.
"ம�நா�... எ� உத�யாள�ட� ேதவ�� ஆ����� ேபாேன�.
கைத �வாத� ெதாட�க���த ேநர���...

ஒ� ெப�ய தா�பாள� த��� ��� வைக க�க�, ெப�ய
ம��ைக�� ப��, ஒ� க�� பண��ட� உ�ேள வ�த ம�ைர
��மாற� தா�பாள�ைத ேதவ�ட� ���...  "அ�ேண... இைத
வா���க�க'' எ�றா�.

"எ�ன�பா �ேசஷ�?'' எ�றப� ேதவ� வா���ெகா�ள... அவ��
காைல� ெதா�� வண��ய ��மாற�, "அ�ேண... உ�க��ட
கைலஞான� ெசா�ன 'கணவ�-மைன�' கைதைய நா� ெசா�தமா
தயா��� ைடர�� ப�ணலா�� இ��ேக�. ைகவச� ேவற கைத
இ�ைல. அதனால அ�த� கைதைய என��� ������க'' எ�றா�.

ேதவ� ஃ���� தயா��த நா�� பட�க��� வசன�
எ������றா� ��மாற�. அ�த உ�ைம�� ேக�டா�.

ேதவ��� அ����.

"ேந�� சாய�தர� எ���ட கைதைய ����� இ�ேபா
��மாறைன�� ��������ேய �யாயமா?'' எ�ப� ேபா� ேதவ�
எ�ைன� பா��தா�.
"அ�ேண... ச��யமா நா� ெசா�லல. எ�ப� இவ��� ெத��ச��
��ரா இ����ேண'' எ�ேற�.

"கைலஞான� உத�யாள� பனைச ம�ய�தா� ெசா�னா�. நா�
உ�க��காக உைழ�சவ�. இ�ல 15 ஆ�ர� இ���. வ������ 



கைதைய� ���க'' எ�றா� ��மாற�.

"�ேய எ�. ந�லா இ�'' என ஆ��வ��� அ���னா� ேதவ�.
��மாற� ெகா��த 15 ஆ�ர�ைத�� எ��டேம "வ���கடா' என
ெகா�����டா� ேதவ�.

ஒேர கைத�� இர�ைட வ�மான� எ�பதா�... 'உ�னாலதான�பா'
என� ெசா�- எ� உத�யாள��� ஐயா�ர� ெகா��ேத�.

தயா��பாளைர ெச��பா� தா��ய ��ேயாக�த�.



 "க

அடமான� ைவ�த கைத!

ணவ� மைன�' கைத இ�ேபா� ைடர�ட� ம�ைர
��மாற�� ைக�� மா�ய�.

ெஜ�ச�க�-ெஜய��ரா ந��த 'ெசா�த�க� வா�க' பட�ைத இய��
������தா� ம�ைர ��மாற�. அேதா� தயா��பாள�
நம�வாய��ட� இைண�� பா��னராக இ�த� பட��� தயா�����
ப�ெக�����தா�.

'ெசா�த�க� வா�க' பட�ைத ��� ெச�த �� என� 'கணவ�
மைன�' கைதைய எ��க� ��ட��டா� ��மாற�.

'ெசா�த�க� வா�க' ��� அ���க�ப��... �த�நாேள பட�ெப��
வா�க ��ேயாக�த�க� வ����டன�. ஆனா� ெட��� காரணமாக
ெப�� ெட�வ� ஆவ�� ��க�. �ஜயா ேல��� ப�சாய��
நட�த�. அ�த� சமய� ��மாற�ட� நா�� அ�ேக இ��ேத�.

�����ட ஒ� ெதாைகைய ேல�� க��னா�தா� பட�ெப��க�
�ைட��� எ��ற ���ைலைய� ���� ெகா�ட ��ேயாக�த�க�,
தயா��பாள� நம�வாய��� ேவ��ேகாைள ஏ�� தலா ஐயா�ர�
�பா� ��தலாக� த�தா�க�. அ�ப��� பண� ேபாத ��ைல.
'இ�ேம� எ��ட� எ����ைல. எ��� ெச�ய ��யா�' என
ெவ�� ைகைய உய���� கா��னா� நம��வாய�. உடேன ��மாற�
த� ����� வ�த� மைன��� தா��த�க�ைத� த�ர ம�ற
நைககைள எ����ெகா�� வ�தா�. ேல��ேலேய ஒ�வ� �ைல ேப�
வா���ெகா�ள... அ�த� பண�� ேல��� ெச��த�ப�ட�.



"இ��� இ�பதா�ர� �பா� க��னா� ெப�� �ைட�����. பட�
��ஸா����.

"வ������ ��ேயாக�த�க� ெப�ய மன� ப�� இ�த�
ெதாைகைய� தரேவ���'' என நம��வாய� ெசா�ல... ேகாபமான
ஒ� ��ேயாக�த� "���ப� ���பவாடா பண� ேக��ற?'' என
ஆேவசமாக, தா� அ�����த ெச��ைப� கழ�� நம��வாய���
தைல�� ஓ�� அ������ தா� வ�த டா���� ஏ��
பற����டா�.

எ�க��� அ����. அத��ற� �தா��� அ�த நபைர� ���க�
�ள��யேபா�...

"தய� ெச�� அ�த ஆ�ேமல எ�த நடவ��ைக�� எ��க
ேவ�டா�. அவைன கட�� பா�����வா�. ����கான �ஷய���
கவன� ெச���ேவா�'' என நம��வாய� ெசா����டா�.



"பண� �ர�ட இ� ேவற வ�ேய இ�ைலேய'' என ��மாற� பதற...
நா� அவைர� த�யாக அைழ��� ெச�ேற�.

"��க �ைல�� வா������� எ�ேனாட 'கணவ� மைன�'
கைதைய ம�ப� எ���ட ���தா... யா���டயாவ� ���� பண�
வா���� வ�ேற�'' எ�ேற�. 

"உடேன நட��ற கா�யமா இ�?''

"ஒ� �ய��தா�.''
ச�ம��தா� ��மாற�.

�ரா�ேவ ஏ�யா�� ��ணா�� �யாபார� ெச�� வ�த ந�தேகாபா�
ெச��யா� ெப�ய �������ட�. பண�கார�. நா� எ��ய கைத��
�ைர�பட�கைள வா�� ெவ���டவ�. அ�த வைக�� அவ� என��
ந�ல ப��சய�.

அதனா�... ம�நா� காைல அவ�� ��ணா�� கைட��� ெச��
அவைர ச���ேத�.

"வா கைலஞான�...'' என வரேவ�ற ந�தேகாபா� ெச��யா�
அ����தவ�க�ட� எ�ைன� ப�� ெப�ைம யாக� ������
"கைலஞான� கைத எ�� நா� வா�� ெவ���ட பட�க� எ�லேம
என�� லாப�தா�'' என ��������� "எ�ன �ஷயமா
வ����ேக கைலஞான�?'' என� ேக�டா�.

ம�ைர ��மாற�� பட���� கைட� ேநர��� ஏ�ப�ட ��கைல�
ெசா�ேன�.

"அ��� நா� எ�ன ெச�ய ����?''
" "கணவ� மைன�'�� ஒ� கைத வ����ேக�. அைத அடமானமா
வ������ 15 ஆ�ர� �����க�னா...''

"எ�னா�? கைதய அடமான� ைவ���யா?

"பைழய இ��� இ��தா ெகா�� வா, பண� த�ேற�. கைதைய
எ�ப��யா அடமானமா வா�க ����? எ�ைனய ைப��ய�கார��
�ைன��யா?'' என ேக�டா�.

ச�கட��� எ� �க� ������ட�. இைத� கவ��த ெச��யா�, 
�ர�� இ��த க�ைமைய மா���ெகா�� த�ைமயாக�  ேப�னா�.



"ம�ய� ெர�� ம�ேயாட �யாபார� ������. அ���� �ற�
�ப��� �ேய�ட� ப�க��ல நா� க��������க ��ைட� பா��க�
ேபாேவ�. எ��ட கா�ேலேய வ�� கைத ெசா��. ந�லா���தா
ப����ேப�. ந�லா�ேல�னா பா��ேலேய உ�ைன
இற������ேவ�. அ�வைர��� அ�த ��லேபா� உ�கா�''
எ�றா�.

அ�ப�ேய ெச�ேத�.

இர�� ம� ஆன�.

கா�� �� ���� ந�தேகாபா� ெச��யா��, அவ�� ந�ப�க�
இ�வ�� அம���ெகா�டன�. ������ �ைரவ�ட� ெச��யா�
ந�ப� ஒ�வ�� இ��தன�. ������ ெந���� ����
ஒ��க��� அம��தப� நா� உ�கா���ெகா�ேட�.
கா� �ள��ய�.

"கைதைய� ெசா�...'' எ�றா� ெச��யா�.

�ரா�ேவ ஏ�யா ெரா�ப ச�தமான ஏ�யா. அ��� ஓ�� கா� ச�த�.
அ�ேபாக எ� கைதைய� ேக�க ேவ��ய ெச��யா� எ� ������
��னா� இ�தைன அெசௗக�ய��� எ�ப� கைத ெசா�வ�?

அ�ேபா�... "பாக����ைன' கைத �ல� �க�ெப�ற கதா��ய�
ேசாைலமைல�� �ைன� வ�த�. அவ� கைத ெசா���ேபா� 'ஒ�
ஊ��...' என �க� ச�தமாக� ெசா�� ம�றவ�க�� கவன�ைத
த�ப�க� ஈ��பா�... என ேக���ப����ேத�. அேதபா���
ச�தமான �ர�� கைதைய ஆர���ேத�.

நாலாவ� �� ெசா���ேபா� எ� அ��-��த நப� கைதைய
ர��தப� என�� வச�யாக இட� ெகா������ அவ� ஒ��க���
உ�கா���ெகா�டா�. அ��� �ைரவ�� கைதைய ர��பைத
உண���ெகா�ேட�.

கா� ேகாட�பா�க� ேம�பால��� ஏ��ேபா� �ைளமா�ைஸ ெசா��
���ேத�.
��னா� அம�����த ெச��யா� '�ரமாத�' என எ� ேதா��
த��னா�. ெச��யா� க���ெகா����த ���� �� கா� வ��
��ற�. எ�ேலா�� இற��ேனா�.



"கைலஞான�! இ�த� கைதைய நாேன எ���ேற�. யா�, யாைர ந��க
ைவ�கலா�� ெசா��'' எ�றா� ெச��யா�.

என�ேகா கவனெம�லா� ��மாற�� �ர��ைன �ேத இ��த�.
இ����� ேயாசைன ெச�� "���ராம�-ெஜயல�தாைவ வ��
எ��கலா�'' எ�ேற�.

"ச��பா... � இ�ேபா அடமான� ைவ��ற கைதைய எ�ேபா ��ேப?''

"ெசா�னப� ��க� தவ�னா 31-வ� நா�ல���� "கணவ� மைன�'
கைதேயாட உலக ைர�� என���தா�... ச�யா?!''
"ச��க�யா.''

உடேன ெப��ைய� �ற�� ��லைற ேநா��களாக 15 ஆ�ர�
எ��தா�.

"பண�ைத எ�ல எ������ ேபாேவ?'' எ�றா�. என�ேகா அவசர�.
இ��� ேவ���� ஒ� ப��ைய ���� "இ�ேல ேபா��க''
எ�ேற�.

பண�ைத� ெகா��ய ெச��யா�, "கைத எ��ய ஃைபைல� ��''
எ�றா�.

"இ�ேமதா� எ�த��. இ��தா�� ���கைத ைய�� உ�க��ட
ெசா���ேடேன?'' எ�ேற�.

"அட... வாயாேலேய கைத ெசா��, அைத அடமான� வ��... பண��
வா����ேய'' என �ய�தா� ெச��யா�.
பண�ைத� ெகா�� வ�� ��மாற�ட� ெகா��ேத�. ேல�
ெச���ெம�� ���� பட�ெப�� ெட�வ� ெச�ய�ப�ட�.

'ெசா�த�க� வா�க' ��� ஆன�. ஆனா� ேதா��� படமாக
அைம�த�. இதனா� என� கைதைய ��மாற� படமா�க��ைல.

அத��ற� ஒ�நா� தயா��பாள� நம��வாய�ைத� பா��ேத�. அவ�
ெப�ேரா� ப�� ைவ�� ந�றாகேவ வா���ெகா����தா�. அவைர
ெச��பா� அ��த ��ேயாக�த� '�லாச� இ�லாம� ேபா���டா�'
என ேக���ப�ேட�.

அட� ைவ�த கைதைய ��க ேவ��ேம எ��ற பத�ட� என���
அ�க��தப� இ��த�. அடமான� ைவ�த 27-வ� நா� தயா��பாள�



�வ���ரம�ய� எ�ைன� ச���தா�. (எ�.ஏ. ரா�க����
அ�ண� �வ��ரம�ய�. அ�த� சமய� ரா�க��
தயா��பாளராக��ைல.)

"உடேன ஒ� கைத ேவ��'' எ�றா� �வ���ரம�ய�.

"உடேன ெசா�லவா?''

"எ� பா��ன� ேக.ஆ�.�.�ட�� கைத ெசா�ல��. அதனா�
ஆ��ல வ�� ெசா���க'' என எ�ைன த� கா�� ����ெகா��
ேபானா�.
அ�ேக உ�டான ச�கட� எ�ன?



ந

ரஜின� ம�னன�� நிஜ�கைத!

�தேகாபா� ெச��யா�ட� நா� என� ‘கணவ�-மைன�’கைதைய
அட மான� ைவ�� 27 நா�க� ஆ���டன. 'பண���� எ�ன
ெச�யலா�?' என நா� த���� ெகா����தேபா�தா� தயா��

பாள� �வ���ரம�ய� 'அவசரமாக ஒ� கைத ேவ���’ என�
ேக�� வ�தா�.
"எ� பா��ன� ேக.ஆ�.�. ���ைல�� கைதைய� ெசா���க�''
என எ�ைன அைழ��� ெச�றா�.

ேக.ஆ�.�.�ட� என�� ��ேப ப��சய� உ��. அவ��� நா�
ஒ� கைத ������ேற�. எ�ைன� பா��த�� உ�சாகமாக
வரேவ�றா� ேக.ஆ�.�. அ�ேக... ேக.ஆ�.�.�� �.ஏ. ேபால இ��த
பார� ராஜாைவ �த� �தலாக� பா��ேத�. அ�ேபா� பார�ராஜா
ைடர�டரா� ���க��ைல.

�வ��ரம�ய� ேச�� உ�கா��தா�. அவ��� எ��� நா�
உ�கா��ேத�. அவ�� ������ ��னா� ேக.ஆ�.�.
���ெகா����தா�. நா� கைதைய� ெசா�ல ஆர���த��
பார�ராஜா�� ���� கவ����ெகா����தா�.

நா� கைதைய� ெசா���ெகா������ேபாேத... ேக.ஆ�.�., ஏேதா
ைக ஜாைட ெச�தா�. என�� அ� ��ய��ைல. ெதாட��� நா�
கைதைய� ெசா��� ெகா����ேத�. இ�த�ைற என�� ஓரள�
���ற மா��ேய ஜாைட ெச�தா� ேக.ஆ�.�. அதாவ�... 'இத�� ேம�
இ�த� கைதைய �வ���ரம�ய��ட� ெசா�லா��க. நாேன த�யா
இ�த� கைதைய படமா தயா���ேற�' என ஜாைட�� ெசா�னா�.



ேக.ஆ�.�.�� ஜாைடைய நா� அ��க� கவ��க ேந��ததா�
�வ���ரம�ய���� �ழ�ப��, ச�ேதக�� வ����ட�. என�ேகா
த�மச�கடமா���ட�.

'எ� ���� வ�� கைத ேப��கலா�' என� ெசா�� எ�ைன
அைழ���ெகா�� ேபானா�.
அவ�� ���� ைவ�� ���கைதைய�� ெசா�ேன�. அவ���
ெரா�பேவ ������ட�. உடேன 'இ�த� கைத�� எ�வள�
ேவ��?' என� ேக�டா�.

"6 ஆ�ர�.''

உடேன பண�ைத� ெகா��தா� �வ���ரம�ய�.





ெவ�ேய வ�� ஒ� டா�� ���� �ரா�ேவ�� ந�தேகாபா�
ெச��யா�� கைட�� ேபா� இற��ேன�.

'அ�யா... இ�த� கைதைய ேவெறா� தயா��பாள��� இ�ப�தா�
����� வ�ேற�. பண�ைத வா���க�க' என ெகா��ேத�.

'வாயால ெசா�ன கைதைய அட� வ��, அைத இ�ெனா��த���
���... அடமான�ைத�� ����ட. � ெரா�ப �றைமசா��பா' என
ந�தேகாபா� ெச��யா� எ�ைன� பாரா��னா�.
�� ெதா�லா�யான கணவ� பா��ர���� ��� ராம��, ��
�தலா�யான மைன� பா��ர���� ெஜயல�தா�� ஒ�ப�த�
ெச�ய�ப�டன�. ���� இய��ந�.

ஒ�ெவா� நா�� ��� ��தாக க��� ெகா��ப�...
க���ெகா�வ�தாேன வா��ைக�� ���ர�. இ�த�ைற ‘எ�ப�
�ைர�கைத அைம�க ேவ���?’ எ�பைத �����ட�
க���ெகா�ேட�.

"�த�� கதாநாயகைன ைமயமா வ�� கைத ெசா�ல��. அ��ற�
கதாநாய�ைய ைமயமா வ�� கைத ெசா�ல��. அத� �ற�
��லைன ைமயமா வ�� கைத ெசா�ல��. அ��ற� நைக��ைவ
ந�க�கைள ைமயமா வ�� கைத ெசா�ல��. இ�ப� பல
ேகாண���� கைதைய� ெசா��� பா��தா... கைத�� இ���ற
ஓ�ைடைய எ�தா க������டலா�. க����� ெத�யாத
பா��ர��� ஓ�ைடைய த��ைர �ர�� க������ற மா���தா�
இ�த ெம�ேத��. இ�ப� பல�தமா ெசா���ேபா� �����
��க�� �ைட���. பா.க.ம�, வல���ேசாமநாத�, இைற��ம�,
எ�.எ�.ேசாைலமைல உ���ட �ரபல கதா��ய�கைள இ�ப� பல
ேகாண�க�ல கைதைய� ெசா�ல� ெசா��... ந�ல ��கைள
எ�����ேவ�'' எ�றா� ����.

இ�ப� கைத ெசா�வ� என�� ந�ல ப���யாக இ��த�.

எ�.�.�ரசா�, நா�ெர��, ேக.எ�.ேகாபால ���ண�, ேதவ�,
ம�ைர��மாற�... இ�ப� பல�ட�� ர��ட��த என� 'கணவ�-
மைன�’ கைத படமா��ெகா����த�. தயா��பாள�
�வ���ரம�ய���� ஃைபனா�� ெந��க� ஏ�ப�ட�. அவ��
த�� எ�.ஏ.ரா�க�� அ�ேபா� ெபா�ளா���� ��� டா���
ஒ�ைற நட��வ�தா�. அ�ேக வ�லா�� ��லைறைய ��ைடக��



ஒ� ஆ� �ல� ெச�ைன�� ெகா��த���வா�. இ�ப� பட�
வள��� ெகா����த ேநர��� �ேரா ���ராம��� இர��
ஆபேரஷ�க� நட�தன. இதனா� அவரா� �ய� கா��க�� ந��க
��ய��ைல. இதனா� அ�த �ய� கா��கைள படமா�காமேலேய
பட� தயாரா� ெவ�யான�.

�றாவ� நாைள பட� ெந���� ெகா����தேபா�..... ெத�����,
இ����� �க�ெப�ற ைடர�ட� தாச�நாராயணரா� எ�ைன� ேத�
வ�தா�.

தாச�ைய என�� ��ேப ெத���. இ�ேபா� அவ� எ�ைன பா��க
வ�வத� காரண����� �� அவ�� �க�ெப�ய ைவரா��ய�
இ���ற�.

அ� எ�ன?
எ�.ஆ�.ராதா��� �க� ேச��த 'ர�த� க���' ’நாடக��� ெத���
உ�ைமைய வா�� ந�க� நாக�ஷண� ந��� வ�தா�. இதனா�
ஆ��ராெவ��� அவ�� ��ல�தன ந��� �க� ெப�ற�.
நாக�ஷண� என� 'ெபா�பைள ��வாக�’ எ��ற கைதைய படமாக
தயா��க ஏ�பா� ெச�தா�. இ�த� பட� �ல� தாச�நாராயணரா�
இய��நராக அ��கமாக ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�ட�.

அ�பா� ஒ�வ��, ெக�ட �ண� ெகா�ட ஒ�வ�� ெதா��
பா��ன�க�. அ�த ��ல� பா��ன� எ�ேபா�ேம ெபா�யாக
ந�ட�கண�ைக ம��ேம கா��வா�. இைதய��� அ�பா���
மைன� ��லைன� ச����, "எ�ேபா�� ந�ட� கண�ேக
கா����கேள? ��வாக�ைத எ��ட� ெகா��க�. நா� லாப� ஈ���
த�ேற�'’எ�பா�. ‘ெப�க� ப��ைகயைற���, அ��கைள��ேம
லாய��’எ��ற ெகா�ைக ெகா�டவ� அவ�. இதனா� ஏ�ப��
வா��வாத��� சவா� ��� ��வாக� ெச�� ெவ�� ெப�வா�
அ�த� ெப�. இ�தா� "ெபா�பைள ��வாக�'’கைத.

பட�ைத தயா���ற நாக�ஷண�, "இ�த� கைத�� வ�� அ�பா��
கணவ� ேகர�ட�� நா� ந���ேற�'' எ�றா�. ஆனா� தாச�ேயா,
"ம�க�ட� உ�கேளாட ��ல� இேம� ஆழமா ப������. ��க
அ�பா�யா ந��சா எ�படா�'' என ��வாத� ெச�தா�.

"உன�� �த��தலா ைடர�� வா���� த�ற� நா�. வாைய
������ நா� ெசா�றப� ெச�'' என நாக�ஷண� ெசா�ல...



“மனசா���� �ேராதமா ெதா�� ெச�ய மா�ேட�'' என ைடர��
வா��ைப உத���� ெவ�ேய�னா� தாச�. அ�த ச�த��ப��� நா�
'கணவ�-மைன�' கைதைய அவ�ட� ெசா�� ���ேத�. அத
மன�� ைவ�த தாச�...”கைலஞான� சா�! எ�ைன�காவ� நா� ெப�ய
ைடர�டரா ஆேவ�. அ�ேபா உ�கைள ேத�வ�� 'கணவ�-மைன�’
கைதைய வா�� பட� ப��ேவ�'' என� ெசா������ ேபானா�.
தாச� இய�க ம��த ‘ெபா�பைள ��வாக�’ கைதைய ����
இய��னா�. அ�பா� கணவனாக நாக�ஷண��, மைன�யாக
ெஜய���� ந��� பட� ெவ�� ெப�ற�.

இ�ேபா� த��� 'கணவ�-மைன�’ ��ஸா� ெவ��ெப�ற �ைல��
தாச� எ�ைன� ச���தா�. "நா� அ�� ெசா�னப� வ���ேட�.
'கணவ� மைன�' கைதைய ெத�����, இ����� எ��க�
ேபாேற�. கைத உ�ைமைய என�� வா��� ெகா��க'' எ�றா�.

தயா��பாள� �வ���ரம�ய��ட� ேப�ேன�. ந�ல �ைல ெகா���
வா��� ெகா�டா� தாச�.

'��ரா-ரா��’ எ�ற ெபய�� ெத���� எ��தா� தாச�. ெப��
ெவ�� ெப�ற�. அ��� இ���� இய��னா� தாச�. அ�ேக��
ெவ�� ெப�ற�.
நா� எ��ய 'கணவ� மைன�’ கைத�� ஒ� ெப�ைம உ��. அ�
எ�னெவ�றா�... த��, ெத���, இ���� இ�த� பட� எ��க�ப��
ெவ��ெப�ற�. அேதேபால ப������ ப�ைன�� வ�ட
இைடெவ��� இ�த ெமா�க�� ���� இேத கைத தயா��க�ப��
மாெப�� ெவ�� ெப�ற�.

���ராம��, ெஜயல�தா�� ந��த 'கணவ�- மைன�'ைய
ர����, �ஜயசா���� ந��க 'ம�ன�’ எ�ற ெபய�� �.வா�
இய��னா�. இ� மாெப�� ெவ��ெப�ற�. என� கைதயான 'கணவ�
மைன�'ைய ெவெறா�வ�ட���� ெத�யா�தனமாக வா��
வ����டா� �.வா�. எ� கைத எ�� ெத��த��, �ைறவான ஒ�
ெதாைகைய என��� ெகா��� ெகௗர��தா� �.வா�. இ�றள��
என�� வா���கைள வழ��, ந�ல ஊ�ய�� வழ�� ஆத���றா�
�.வா�. 'கணவ� மைன�'ைய த�� எ��க�ப�ட 'ம�ன�'
கைதைய ெத����� �����டா� �.வா�. ஏ�கனேவ பல
வ�ட�க��� �� தாச� நாராயணரா�  '�தா ரா��' எ�ற ெபய��



கணவ� மைன� கைதைய எ��� ெவ�� ெப����தா�. இ����
'ம�ன�' கைதைய 'கரணா �க�' எ�ற ெபய�� �ர���ைய ைவ��
எ��தா�க�. அ�த� பட� மாெப�� வ�ைல� ெப�ற�. பண�ைத
��ைட, ��ைடயாக சா���ைப��தா� அ��னா�களா�.

ந�ைக ���யா�� அ�மா ��ஜா�ட� ஒ� பட������ேபா�
'கணவ�-மைன�’ கைதைய அடமான� ைவ�த �ஷய�ைத�
ெசா�ேன�.

"உலக��ேலேய கைதைய அடமான� வ�சவ� ��களா�தா� இ����.
ராக�ைத அடமான� ைவ�த இைசேமைதைய� ப�� உ�க���
ெத��மா?'' என� ேக�டா�.

என�� �ய�பாக இ��த�.
���யா�� அ�மா ெசா�ல�ெதாட��னா�.



"உ

ேந� ேபா�ட ைல�!

லக��லேய கைதைய அடமான� வ�� பண� வா��ன�
��களா�தா� இ����. ராக�ைத அட� ைவ�த இைச

ேமைதைய� ப�� ெத��மா?'' என ���யா�� அ�மா ��ஜா
எ��ட� ேக�க... என�� �ய�பாக இ��த�.
"யா��மா அவ�?”

"இைச உல�� 'நாத�வர ச�கரவ���’ என ேபா�ற�ப�ட ராஜர��ன�
��ைளதா� ராக�ைத அட� ைவ�தவ�'' என அ�த�மா ெசா�ல...
என� �ய�� ேம�� அ�கமா�ய�.

இைசேமைத ராஜர��ன� ��ைள எ�ேக க�ேச� ெச�தா�� ர�க�க�
������� அ���வ� வழ�க�. அ�� 'ேதா� ராக� வா���க�’
என ேவ��ேகா� �ட�ப������. அவ�� ேதா� ராக�
இைசர�க�கைள மய�����. அ�தள� ேதா� ராக���காகேவ ��த�
�க� ெப����தா�.

ஒ��ைற... அ�ைறய �ரதம� ேந��� ���ப� ��காக ெட��
ெச��, அவ� ��பாக க�ேச� ெச�தா� ராஜர��ன� ��ைள. ேதா�
ராக��� மனைத� ப�ெகா��த ேந� ைக���� பாரா��ய�ட�
"உ�க��� எ�ன ேவ���?'' என ேக�டா�.
"எ�க ஊ� இ���� இ���. ��சார ெத��ள�� அைம���
ெகா��க'' என� ேக�டா�.

அ�ைறய காலக�ட��� நக���ற�க�ேலேய ச�வர �� �ள��க�
இ�லாத காலமா�ேச! ராஜர��ன� ��ைள�� ேகா��ைக�� ப��
எ��� ெசா�லாம� ேந� ெச�� ��டா�.



ெட������� இர�� நா�க� பயண� ெச�� த� �ராம����
����னா� ராஜர��ன� ��ைள. �ராம����� அவ� வ�த கா�
�ைழ�தேபா�... ெத��� ���ள��க� ப����டன. அைத�பா���



�ைக��� ேபானா�. அ�ேபா� ஒ� �ராமவா� “அ�யா, "�ரதம�
ேந� உ�தர�� ெசா�� ேந�ேத ைல�� ேபா���டா�க�யா'' என�
ெசா�ல.... த� இைசயா� ஊ��� ஒ� ந�ைம �ைட�த ����
உ�டான�.

இ�ப��ப�ட இைசேமைத�� ஒ�சமய� பண ெந��க�. த�
ெந���ய ந�ப�ட� கட� ேக�டா�.

"கட� ெகா���றைத� ப�� �ர��ைன இ�ைல ராஜர��ன�. ஆனா,
எ�வள� பண� இ��தா�� இ�ப��நா� ம� ேநர��ல ���ேச
�����வ. இ��தா�� உன�� கட� த�ேற�. ஆனா... ஒ�
க��ஷ�?'' என ந�ப� ெசா�ல...

"எ�ன க��ஷ�?'' என ராஜர��ன� ேக�����றா�.
"ேதா� ராக�ைத அடமானமா ெகா�. பண�ைத� ����� த�� ���ற
வைர��� � ேதா� ராக�ைத வா��க��டா�.''

க��ஷ� க�ைமயாக இ��தா�� அைத ஏ��� ெகா�டா�.

��ைய ������ �ைறய க�ேச�க� ெச�� பண� ேச��தா�.
ஆனா� வா�க��தப� ேதா� ராக�ைத அவ� வா��கேவ��ைல.
பண� ேச��� ேதா� ராக�ைத ��ட �றேக க�ேச�க�� ேதா�
வா��தா� ராஜர��ன� ��ைள.

"அவைர�ேபால ��க கைதைய வா�ெமா�யாக� ெசா�� அடமான�
ைவ��, �ற� ��������க�'' என ���யா�� அ�மா
ெசா�னேபா�, என�� �ய�� தாள��ைல.

இ�ப� பல �வார�ய�க� �ைற�ததாக இ��த� என� 'கணவ�-
மைன�’கைத�� கைத.

1972 காலக�ட���...
கைத எ��வ�� நா� �ரப�யமானா���ட, வ�மான�
�க��ைறவாகேவ இ��த�. ஆனா� ��ைள�ெச�வ����
�ைற��ைல. ஏ�கனேவ ��� ெப��ழ�ைதக��, ஒ�
ஆ��ழ�ைத�� எ�க��� இ��தன. ஐ�தாவதாக ஒ� ெப�
�ழ�ைத�� �ற�த�. அதனா� மைன��� க��ப�தைட ஆபேரஷ�
ெச�ய �ய�� ேம� ெகா����ேத�.



இ�த� சமய�... ேக.எ�.ேகாபால���ண�� த�� ேக.எ�.சப�நாத�
சப�மைல�� மாைலேபாட ஏ�பா�க� ெச��ெகா����தா�. இ�ப�
வ�ட� களாக மைல��� ெச��வ�� அவ� ��சா�யாக��
இ��தா�. என�� ெரா�பநா�களாக சப�மைல ெச��� ஆைச
இ��த�. ஆனா� த��� ேபா�� ெகா�ேட இ��த�. "சா�
இ�த�ைற நா�� மாைல ேபா�ேற�'' என சப�நாத�ட� ேக�ேட�.

"தாராளமா...'' என� ெசா�னவ�, �ரத� உ���ட ச�ட��ட�கைள��
என��� ெசா�னா�. ����� வ�� மைன��ட�, "ஐய�ப� மன�
வ���டா�. நா� மைல�� மாைல ேபாட�ேபாேற�. ெசலைவெய�லா�
சப�நாத� பா�����வா�'' என� ெசா�ேன�.

"ெரா�ப ச�ேதாஷ�க...'' எ�ற எ� மைன��� �க��� வா�ட�.

"எ�ன ஒ�மா�� இ��க?''
"காைலல வா�� வ����. டா�டர�மா��ட ேபாேன�. ெச�ப���
பா����� ‘�ழ�ைத உ�டா�����. இ� �ணாவ� மாச�'�
ெசா�னா�க”

"இ���ற ��ைளகள வள�கேவ ெப��பாடா இ��ேக... கட�ேள
எ�ன�பா இ� ேசாதைன?'' என கட�ைள ச���� ெகா�ட நா�,
மைன�ைய அைழ���ெகா�� டா�டர�மா �ட� ேபாேன�.
'அபா�ஷ� ப����க' எ�ேற�.

"க� ந�லா வள�����, இ�ேம க�ட�. இ��தா�� �ல
மா��ைரக� த�ேற�'' என மா��ைரக� த�தா� டா�ட�.

ெர�� நா�களா��� மா��ைரயா� மா�ற� ஏ�பட��ைல. அதனா�
ேவெறா� டா�டர�மா�ட� அைழ��� ெச�ேற�. ப�ேசா����
பா��த டா�டர�மா "இ�த� �ழ�ைதைய� ெப���க�க. இ�த�
�ழ�ைத ெட�வ� ஆன ைகேயாட, நாேன ‘ெப�� க��ேரா�’
ஆபேரஷ� ப����ேற�'' என� ெசா����டா�.

���த கவைல�ட� ����� வ�ேதா�.

ம�நா� எ�க����� �ைர�கார�மா வ�தா�. எ�க
����கார�மா�� �கவா�ட�ைத� பா��� �சா��தவ�... "இ��கா
இ�வள� கவைல�ப���க? ��வ���ேக� ெம�� ேரா�����
��னா� ஒ� ந�ஸ�மா, டா�ட� மா�� க��கைல�� ெச���. ��,
இ��� ேக���... உடேன கைல���� வ��டலா�'' என �பர�



ெசா�ல... உடன�யாக டா�� ���� மைன�ைய ����ெகா��
�ள��ேன�. ெகா�ச�ர� ேபான�� டா�� ம�க� ெச�த�. "சா�,
வ���ல �ஸ� அைட���. இ��� ேமல நகரா�. ��க ேவற டா��
������� ேபா�க'' என �ைரவ� ெசா����டா�.

ேவ� டா�� ����� ேபாேனா�. ேபா�� ேபாேத "இ�த�
�ழ�ைதைய கைல�க �ைன�சா தைட��ேமல தைடயா இ��ேக.
இ�த�மா�� ைக����டா... �ழ�ைதைய ெப���க ேவ��ய�தா�.
ஆ���ைளயா இ��தா 'ஐய�ப�', ’ெப� ��ைளயா இ��தா
‘சப�'� ேப� ைவ�க��'’ என மன���� �ைன�தப�ேய
��வ���ேக� வ�� ேச��தா��. அ�த ஆ�ப��� மா���
இ��த�.

ேமேல ஏ��ேபாேனா�. ஆ�ப��� ��ட�ப�� ெப��ய ���
ெதா��ய�.

'எ�க ேபானா�� த�தலா இ��ேக...' என நா� ச���ட� ��க...
���ய ஆ�ப���������� ேலசாக ஒ� ஜ�ன� �ற�த�. ஒ�
இள�ெப� �க� அ�� ெத��த�.
"எ�ன �ஷய�?'' எ�� ேக�டா� அ�த� ெப�.

"டா�டர�மாவ� பா�க��. அபா�ஷ� ப��� �ற��காக
வ����ேகா�'' எ�ேற�.

அ�த� ெப� பத�டமாக� ெசா�னா�.... "ஒ� ��ஷ��ட இ�க
��கா��க. ���ர� ஓ���க...''

"ஏ�மா?''

"ஒ� ெபா���� அபா�ஷ� ப���ேபா� அ�த� ெபா��
ெச���ேபா��. டா�டர�மா தைலமைறவா�� டா�க. அ��க�
ேபா��கார�க எ�ெகாய��காக இ�க வ�றா�க. உ�கைள�பா��தா...
உ�கைள�� ���� �சா��பா�க. எ��� உ�க��� �� �ரம�.
உடேன ேபா���க'' எ�றா�.

நா�க� �� ����ேனா�. ���கமாக ஒ� ��ெவ��ேதா�. "இ�த�
�ழ�ைதைய ெப����ேவா�.''
அத��ற� நா� ��ட��டப� மாைல ேபா�� சப� மைல
ெச��வ�ேத�.



மாத�க� ஓ�ன.

ெட�வ��கான ேநர� வ�த�. ைமலா��� டா�ட� ராதா���ண�
சாைல�� இ���ற க�யா� ம���வ மைன�� மைன�ைய�
ேச��ேத�. �ைண�� ப�க����� ஆயா�� வ�தா�.

"இ�த ஆ�ப����ல ஏைழபாைழக��� �ரசவ� பா�க��னா 30
�வா ேக�பா�க. வச�யான வ�க�னா 300 �வா ஆ��. ��க
��மா�காரரா இ��தா�� க�ட�ப�ற மா�� ெத���. அதனா�
��மா�கார�� ெசா�லா��க'' என ந�� ெசா�னா�. நா� கா�
�ைரவ� ேவைல�� பா�����பதா� '�ைரவ�’ என ப�� ெச�ேத�.

�ரசவ ேவதைன�� எ� மைன� இ��த ேபா�... க�பக� ���ேயா
ேமேனஜ� எ�ைன� ேத� ம���வமைன�� வ�தா�. ேக.எ�.
ேகாபால���ண� அ������த ஒ� கவைர� ெகா��தா�.
க�த�ைத� ���ேத�.

'� உடன�யாக க�லைண��� �ற�ப�� வர��’ எ��ற ����ட�
ப�� �பா� ேநா���க� ஐ��� அ�� இ��தன. அ�ேபாெத�லா�
������ ப�� �பா�தா� ப� க�டண�.

"காைலலேய உ�கைள ப� ஏ���ட� ெசா�னா� ைடர�ட�.
உ�கைள� ேத�� ���க ேல�டா����. உடேன �ள���க'' எ�றா�
ேமேனஜ�.

ஒ� இ�க�டான �ழ� ஏ�ப�ட�.



ம

சி��� சி�க�!

���வமைன�� மைன�ைய� ேச������ேற�. இ��� ���
ேநர��� ெட�வ� ஆக����ற�. க�பக� ���ேயா
ேமேனஜேரா 'க�லைண�� உடேன �ற�ப�� வா' எ��ற

ேக.எ�. ேகாபால���ண�� க�த�ைத� ெகா������ 'சா�
���ர� �ள���க’ எ��றா�.
'���பமா? ெதா�லா?' எ��ற ெந��க�யான ேநர�க�� ���ப�
�ர��ைனைய ��னா� ைவ����� ெதா���ேக ����ைம
ெகா��ேப�. எ� மைன��� உத�யாக வ����த ப�க�����
ஆயா�ட� ப�� �பாைய� ெகா��ேத�.

"நா� அவசரமா க�லைண ேபாேற�. �ழ�ைத �ற�த�� என��
த�� ெகா��மா'' என� ெசா����� ேமேனஜ�ட� �ள��ேன�.
அவ� கா�� அைழ��� ெச�� ������ ப� ஏ����டா�.

காைல�� அ��ேபா� இற��ய�� க�ெப� கா� வ�� க�லைண��
அைழ��� ெச�ற�. க�லைண ெக�� ஹ��� இ��தா�
ேகாபால���ண�.

"���ய கால��� பட� எ���ற மா�� ஒ� நைக��ைவயான கைத
இ��தா ெசா�� கைலஞான�'' எ�றா�.
'அ�ேண... எ�ேனாட ெவ���ெப�’ கைதைய� பட� எ��க வ�த
தயா��பாள� ‘ெபாத��’கபா� ��மா க�ெப�ைய��, ��ஃப��
க�ெப�ைய�� ஒேர ேநர��ல ெதாட��னா�. ம���ேரா���
நாலாவ� மா��� இ��த ��ஃப�� க�ெப��� எ�ைன
����ேபான கபா�, "உ�க���� ெத��சவ�கைள ந�ம ��
க�ெப��ல ��� ேசர� ெசா���க. ப�� ேபைர ேச������க''�
ெசா�னா�. இ� என�� ச�ப�த��லாத ேவைல�னா���ட...
எ�ேனாட கைதைய தயா���றவரா�ேச� ப��� ேபைர�



ேச�����ேட�. அ�த அ�பவ�ைத� ெசா�ேற�. அைதவ�� கைத
ப�ணலா�''’எ�ேற�.

அ�பவ�ைத� ெசா�ல� ெசா�னா�.

ைமலா���� என�� ெத��த ந�ப� பால���ரம�ய� ஐய��
������ ேபாேன�.

"வாடா கைலஞான�? எ�ப�டா இ��ேக?'' என மா� எ�ைன
�சா��தா�.

"நா� ந�லா இ���ற� இ��க��� மா�. ��க ஏ� ெரா�ப
கைள�பா இ����க?''� ேக�ேட�.

"எ�னடா ப�ண� ெசா�ேற? எ�ப�ேம இ�த ��ல ேபாரா�ட�
நட���ேட இ���.''
"உ�க ைகைய� ���க மா�.''

"ஏ�டா?''



"என�� ேரைக சா��ர� ெத���.''

"அ�ப�யா? ந�லா பா���� ெசா��டா'' என மா� ைகைய ���னா�.

"மா�.. எ�ப�ேம ��க இர�க ��தைனேயாட இ����க. ஆனா
ம�தவ�க உ�கைள ஏமா�யா��றா�க.''

"படவா... கெர��டா ெசா����ேய!''
"உ�க உ�மன� ெரா�ப ந�ல மன�. அைத யா�ேம
������ற��ைல மா�.''

"�� ப�ெச�� கெர���டா. ஏ�க... கைலஞான� எ�ைன� ப��
ெரா�ப கெர��டா ெசா�றா�'' என கணவைர அைழ�தா� மா�.

"எ�லா� ேக�����தா� இ��ேக�. உன�� ஐ� ைவ��றா��.
ெக�டவா ைகைய� பா��� '��க ெரா�ப ந�லவா'� ெசா�னா��ட
ச�யா� ெசா�றதா�தா�’ ச�ேதாஷ�ப�வா. அவ� ஏேதா
ேநா�க�ேதாட வ����கா�. வ�த ேநா�க�ைத ெசா��டா கைல''
எ�றா� பால���ரம�ய�.

'��ஃப��� ��� ேசரேவ���' எ�பைத� ெசா�ேன�.

"அதாேன... ேசா�ய� ��� ��மா ஆ�மா? எ� ேப�ல ஒ� ���
ேச����ேகா.''”

"எ��� சா� ��ல ம�ப� எ�னால ச�ைட வர��. மா�
ேப�ல�� ஒ� ��ைட� ேபா��க'' எ�ேற�.
இ�ப� என��� ெத��தவ�க�� �ணா�சய� க��ேக�ப ேப��
ேப�ேய ஐ�� ��� ������ேட�. அ�த ஐ�� ���கைள�
���பத�� நா� ப�டபா� ெகா�சந�சம�ல. அ�த�
கட�����தா� ெத���.

அவ�கைள அைழ���ெகா�� �� க�ெப���� ேபாேன�.
�ஃ���� ேபா�� ேபா� கர�� க�.

"ந�னா���டா. ஆர�பேம கர�� க�டா?'' என ஐய� ேக�க...
ஏ�ற��லதான சா� பவ� க� ேபா����'' எ�ேற�.

"ந�லா சா��யமா ேப�ேறடா'' எ�றா� ஐய�.

ெசா�னப� ����� ஆ� ேச��தைத� பா��� �ய�த கபா�... ‘இ�
உ�க��� நா� வ�ச ெட��. எ�த ேவைல ���தா�� ேவ�ைட



நா� மா�� க��தமா �������க! ‘ெவ��� ெப�' பட�
���ச�� ஏ�.எ�. ப�க��ல இ��க ேகா�ட� ���ேயாைவ
வா�க�ேபாேற�. ��கதா� ஆ�-இ� ஆ� மா�� ���ேயாைவ
கவ����க��'' எ�றா�. ��க��� ����ைம ெப�ற கபா�,
அ�நா�� அர�ய� �ர��ைனகளா� ெஜ����� ேபானதா�
���ேயா வா��� ��ட� �ைறேவற��ைல.

என� அ�பவ�கைள� ேக�ட ேகாபால���ண�... "இைத வ��
எ�ப� ��மா கைத ப�ற�?'' என� ேக�டா�.

"ஒ� அழகான ெபா�� �� க�ெப��� ேவைல ேக�� வ�றா.
"�த�ல ப�� ����� ஆ� ேச����� வா'’ என ேமேனஜ� ெசா��
அ��ப... அ�த� ெப��� அழ�� மய��ய ��க�ெப� ஓன�
அவ���, தா� ஓன� என� ெத�யாதப� அவ�ட� பழ�...
அவ��காக ப�� ��� ேச����ட... ேமேனஜ� பாரா��றா�.
'�தலா�ய ேபா� பா��மா’ என அ����றா�. �தலா� அைற��
�தலா�ைய� பா��த�� அவ��� ஷா�! ...இ�ப� கைதைய�
ெகா��ேபாக ேவ��ய�தா�''’எ�ேற�.

ேகாபால���ண��� ����. 'இ� நா� ெடவல� ப����ேற�’
எ�றா�.
ம�நா� ���கைதைய�� ெர� ெச�தேபா� ‘ஆ� �ழ�ைத
�ற����பதாக என�� த�� வ�த�.

"ெச��ெம��டா ந�ல ெச�� வ�����. இ�த� பட� ச�ஸ�
ஆ��'' எ�றா�.

(இ�த� கைததா� ���ராம��, �ர�ளா�� ந��க 'வாைழய�
வாைழ’ எ�ற ெபய�� ெவ�யா� ெவ��ெப�ற�.)

��றா�நா� �ழ�ைதைய� பா���� ஆவ�ட� ெச�ைன
�ள��ேன�. ����� வ�ேத�. ஆனா� எ� மைன� ��
�������க��ைல.

'ெட�வ� ���த��, ��றா�நா� அ�����வதாக�
ெசா�னா�கேள?' எ��ற ேயாசைன�ட� ஆ�ப������ ேபாேன�.

எ�ைன� பா��த�� ஆயா ெசா�னா�. "த�� � ��மா�காரரா
இ������� ‘�ைரவ�� ெபா� ெசா�ன� எ�ப�ேயா ெத����



ேபா��. அதனால ���� �பா க��னா�தா� ����� அ���வ��
ஆ�ப����ல ெசா���டா�க.''

"அடடா... எ� ெபா�டா��ைய��, ��ைளைய�� ���� �பா���
�ைணயா வ����கா�களா?'' என ெநா��ெகா�� பண�ைத ஏ�பா�
ெச�வத�காக ேநேர ேகாபால���ண�� ������ ேபாேன�.

அவ�க� ���� ஏேதா �ர��ைன�� வா��வாத�மாக இ��த�.
எ�ைன� பா������ 'எ�ன?' எ�ப�ேபால  ேக�டா�.

"அ�ேண... அவசரமா ஒ� ஐ�� �பா ேதைவப��ேண.''
"அட ேபா�பா. நாேன �ர��ைன�ல இ��ேக�... இ�ல
�ேவற''’எ�றா�.

அவ�ட� ெசா���ெகா�ளாம� �� வ�ேத�. ���� எ�����த
��தைள� பா��ர�கைள மா�வா��ட� ெகா��ேபாேன�.

"��க ேக��ற ெதாைக�� இைத ��தா�தா� ேத��'’என மா�வா�
ெசா�ல... பா��ர�கைள ��� பண�ைத வா��� ெகா��ேபா�
ம���வமைன�� க����� மைன�ைய��, �ழ�ைதைய��
����� அைழ�� வ�ேத�.

ேக.எ�.ேகாபால���ண�ட� எ� க�ட�ைத ��வாக
ெசா�����தா� பண� ெகா��� உத����பா�. ஆனா�... என��
ஒ� பழ�க� உ��. ெதா�� ெச��� இட�க�� எ� ����
க�ட�ைத எ�ேனா� ைவ���ெகா�� ம������, ����மாக
ப�யா��ேவ�. ேவைல ெச��ற இட��� க�ட�ைத�
ெசா���ெகா���தா� ‘த���ர� ���ச பய� ஒ��� வ���வா�க.

க��கைல��� ெச�ய ��� ெச��... �ைறய தட�கலா� அ�
��யாம� ேபா�... ஆறாவதாக� �ற�த எ� மக� ஐய�ப�, இ�ேபா
41 வய�� ��க�ேபால இ���றா�.

மா�, யாைன, பா�� என �ல��கைள ைவ��� படெம��த ேதவ�,
அ��த பட� ���க ��க�ைத ந��கைவ�� எ��க ஆைச�ப�டா�.
"ஏ�டா கைலஞான�... ‘லய�'� ஒ� இ���� பட� வ����
பா��யா?''

"ஆமா�ேண.''



"அைத ைம��ல வ�� த��நா��� ஏ�த மா�� மா�� '��க��
��வ��'� பட� எ��க ��� ப����ேக�'' எ�றா� ேதவ�.

�ைற�ப� அ�ம� ெப�� ஒ� ��க����ைய வா�� வ�த ேதவ�,
அத�� மா�ச�க� அ��� ேபா�� வள��� வ�தா�. பலல�ச�
ெசல�� ேதவ� வள��த அ�த� ��க� ����� ��கமா� மா�
ேதவைர பய�கர ெட�ஷனா��ய�.

அ�த �வார�ய�க�...?



ேத

ஆ���கார அலேம�!

வ� �����ட 'லய�’ இ���� பட��� கைத
�வார�யமான�.

�ழ�ைத��லா த�ப� ஒ� ��க� ���ைய எ��� வள��பா�க�.
�ழ�ைதயாகேவ வள�� அ�த� ெப���க�, வள��� ெப�ய
உ�வமாக ஆன�ற�� ப��ைக�� த�ப�க��� இைட�ேலதா�
ப��� உற���. ம�த வள��பா� ��க� தன���ய �ண�ைத
மற�� அ�பா�யாக இ����. ஆனா� அ�த ����� வ�பவ�க�,
��க�ைத� பா��� அல� ஓ�வா�க�. �லசமய� அல� ஓ�பவ�க�
�ப��� ���வா�க�. இதனா� ேபா��� ெபா�ம�க� �கா�
ெச�ய... ஒ� ேபா��கார� வ�� ‘இ��� ஒ�வார��� இ�த
��க�ைத கா��� ப���� ெகா��ேபா� �ட��... இ�ேல�னா
க�ஷன� ���� ஆ�ட� ெகா��பா�' என எ�ச�������
ேபாவா�.

அ� ��கமாக இ��தா�� அ�பா� எ��ற த�ப��� வாத�
எ�படா�.

��க�ைத� கா�பா����தமாக த�ப�க�� எ���ைப�� �� ஒ�
ேவ�� ��க�ைத ஏ���ெகா�� ேபா� ��க�க� வா�� ப����
������ வ�வா�க�.

�ல வ�ட�க���� �ற� ஒ�நா� ��க��� உ�ம� ச�த�
ேக���.
"எ�ன�க... ந�ம ேப�  ச�த� மா�� ேக����க'' என மைன�
ெசா��� ெகா������ேபாேத... அ�த� ��க� இர��
���க�ட� ������ வ�����.





"அடேட ேப�. ��� ெர�� ேப�கைள� ெப� ���யா?'' என
ம��� அ�த� த�ப� ஏேதா ��மணமா�� ேபான மக�
�ழ�ைதகைள� ெப�� தா� ����� வ����பைத�ேபால
ெகா�டா�வா�க�. ��� ேநர��� ெவ��� ஒ� ��க���
�ர�டலான உ�ம� ச�த� ேக���. த�ப�க� ெவ�ேய ேபா��
பா��பா�க�. ஒ� ேம��� ஆ���க� ஒ�� க��ரமாக
���ெகா������.

"ேஹ� ேப�... அ� உ� ��ஷனா?''’என அவ� ேக�க...
ஆேமா��ப�ேபால ெப���க� தைலயா���.

"ச� ேப�. உ� ��ஷ� �����. � இ�ேபா ேபாகேல�னா அ�
������ள வ����'' என� ெசா�ல... ���க�ட� அ�த
ெப���க� ெவ�ேய��.

"அ�ப�ேபா வ����� ேபா''’என வ�ய���வா�க�.
����ர� ெச�ற�� அ�த� ��க� ���ப� இவ�கைள� �����
பா������ கா�ைட ேநா�� ேபா��ெகா������. இ�தா� 'லய�’
பட�கைத.

இத� அ��பைட�� ஒ� ��க�ைத��, ஒ� ��வைன��
ந�ப�களா�� கைத ெச�ய� ெசா�னா� ேதவ�.

கைத ெர�! ���யாக வா�� வ�� ஒ� ப��� யாளைர�� �ய���,
ேதவ� வள��த ��க� ெப�தாக வள��த�.

��வ�ட� ேகா����ெகா�� ேபா�� ��க� ேநேர ������
ேபா��. ம�க� ��ட� ��க�ைத� பா��� அல�ய��� ஓ�வா�க�.
இ�த கா���காக �ைற�ப� அ�ம� ெப�� ���� பட�����
ஏ�பாடான�. ��ைட� �ற�த�� ��க� ெவ�ேய��.  �ைண
ந�க�, ந�ைகக� இ�ப� ேப�க� 'அ�ேயா ��க�...' என
அல�வா�க�. இைத� பா��த ����� வ�த ெபா�ம�க�� ஓ�ட�
���பா�க�. ெபா�ம�க�� ஓ�ட�ைத த��பமாக பட� ���க
ேவ��� எ�ப� ேதவ�� ��ட�.

��க�ைத ������� �ற����டா� ப���யாள�. ��க� ெவ�ேய
வ�த�. �ைண ந�க�க� ��ட��டப� 'அ�ேயா ��க�...
அ�ய�ேயா ��க�’ என அலற... ���� இ��த ஜன��ரைள� பா��த
��க� ஓ��ேபா� ���� ப����ெகா�ட�.



ப���யாள� உ�தரைவ ெபா��ப��தாம� ������ ப���ய�.

"இ�வள� ஜன�ைத� பா��த�� ��க� பய�� ேபா��'' என
ப���யாள� ெசா�ல... "பா�! கைதேய ��ட�ைத ஓடைவ��ற�
தானடா. எ�னடா ெசா��� ���த அ���?'' என ப��� யாளைர�
��� அ��க� பா��தா�. ேம�� ேகாப மான ேதவ� �����
அ�ேக ���, க�டப� ��க�ைத ��ட ஆர� ��தா�. "�ன��
ஒ� ஆ������ய ���ேய. ெசா�றைத ெச�ற��� எ�ன?'' என
ேதவ� க�த... ��க� ேம�� அர��ேபான�.

அத��� ேகாப�ைத� �ைற���ெகா�� ��க��ட� ஏேதேதா
ேப�யப� ெக�ச ஆர���தா�. அத��� ம�க� ��ட� ��க�
இ���� இட��� ����ட�.

"ேதவர�யா... ��க����ட ஏேதா ேப���கேள? ப���� அ� எ�ன
ெசா���?'' என ம�க� ேக�க�� ேதவ��� ெவ�கமா���ட�.
��க�ைத அைழ���ெகா�� �ள��ேனா�.

"அ��ல�ச� ெசல� ப�� ��க�ைத வள����, அைத வ�� பட�
எ��க��யல. ஒ� ேபா�ேடாவாவ� எ�����ேற�'' என� ெசா��
��க��� �� அம��தப� ஒ� �ைக�பட� ம��� எ����
ெகா�டா� ேதவ�.

"எ�னடா கைலஞான�, இ�ப� ஆ��ேபா��. யாைன, ��ைர, ப�,
பா��, நா�.... இெத�லா� வ�� பட� எ����ேடா�. ��க� ச��ப��
வரைல. ேவற எ�த ��க�ைத வ�� எ���ற�?'' என� ேக�டா�
ேதவ�.

அ�ேபா� நா� ெசா�ேன�... "அ�ேண... ேத�, ஆ��ப��
ப�க��ல க��ய�ப��ைள�ப�� �ராம��� எ�ேனாட தா�வ�
தா�தா ெவ�ைளய� ேச�ைவ இ��தா�. ஜ���க�� காைள வள���
பல ேபா��க�ல ெஜ��� வ�தா�. வ��� வள��� காைட ���க
பய�ப���னா�. ச�ைட� ேசவ�� வள��தா�. ேவ�ைட நா��
வள��தா�. இ�ல ���யமான� அவ� வள��த �����டா ஆ�.
அவேராட ஆ� பல ஊ�க�ல நட�த ஆ����டா ���� ச�ைட�ல
ப��கைள அ����. அ�ம����ல... தா�தா��� ஒ� ��வாசமான
ேவைலயாளா�� இ����� அ�த ஆ�. அவேராட ேதா�ட��ல
�ளகா�பழ� ேபா����தா�க. ைந�ல காவ��� ேபா��ேபா�, அ�த
ஆ� அ��ேக� ைல�ைட வா�ல க������ ேபா��. அ�த



ெவ��ச��லேய தா�தா ��னா�ேய ேபாவா�. அ�த ஊ�ல பா��க�
�ைறய இ�����. அ��ேக� ைல�ேடாட ��ன ேபா�� ஆ�...
பா�ைப� பா����டா �����. அைத வ�� தா�தா �தா�����வா�.
ெந��ைப� தா��ற ப���, �ண��ல ����ற ப���� ெகா���
அ�த ஆ�ைட ெரா�ப ���சா�யா வள��தா�.

ஒ��ைற �����டா ேபா���ல ஆேடாட தைல�� பலமா
அ�ப�ட�. அ���� �ற� ேபா��க���� ேபாகல. ��லேய
இ��� வேயா�க�தால ஆ� ெச���ேபா��. அ�த ஆ���காக ஊேர
��க�ப����. த�ேனாட ேதா�ட��ல அ�த ஆ���� தா�தா சமா�
எ���னா�. அ�ப� ஒ� ஆ�ைட ���� கைத ப�ணலா�ேண.''

"ந�லா���டா கைலஞான�. எ�க ஊ�ப�க� "ப��� எ��க�ல
பலநா�� பா��த ம�சா�... ஒ��� எ��ைக�ல ஓ� வரலாகாேதா'’�
�ரா�யபா�� இ���டா. அ�த பா�ைட�� இ�த ஆ�ைட�� வ��
கைத ப��ட லா�'' எ�றா� ேதவ�.

'ஆ���கார அலேம�’ பட� உ�வான �வார�ய ��ன�ைய�
ெசா��ேற�.
ஆ����டாைய ைவ�� கைத ப�ண ��வான�. அ�� மாைல��
ஆ��� �ப� சா���வத�காக அம�����ேதா�. அ�ேபா�
ைடர�ட��, ேதவ�� ம�மக�மான �யாகராஜ� ெரா�பேவ
ேகாப�ப�டா�.

"அ�ேண... நா�ல எ�ப�, எ�ப�ேயா கைத ப�றா�க. ��க
��க�கைள ������ வர மா���களா? ��க�கைள வ��
கைதப�� ெகாைல ப���கேள...'' எ�றா� எ��ட�.

"உ�க மாமா ���ப�ப�தா� நா�க கைத ப�ண ���� மா�ேள.
ேவ��னா "��க�கைள வ�� பட� எ���ற� ���கைல'� உ�க
மாமா��டேய ெசா����க''  எ�ேற�.

"எ�ன�ேண எ�ைனய வ��ல மா���ட� பா����களா?'' என
�����ெகா�ேட ேபா���டா� மாமாைவ தைல����� பா��காத
ம�யாைதயான இ�த மா���ைள.

"எ�னா� ஆ����டாவ வ�� கைத ப�ண�மா?'' என
அ����யான கைத இலாகா�ன� பல�� ஏேதேதா காரண� ெசா��
��கஷ��� வர ம�����டா�க�.



ேதவ�, நா�, �யவ�, பனைச ம�ய� ம��� ஒ� ��யவ�...
எ�கேளா� �ைரவ� ��வநாத� ஆ�ேயா� ��கஷ��காக ��றால�
வ�� ேச��ேதா�. ேதவ� ெவ��� ெஷ����ேபா� த�
மைன�ைய�� அைழ�� வ�வா�. மைன�ைய��, மைன���
�ைணயாக ஒ� ேவைல�கார� ெப�ைண�� அைழ�� வ�தா�.
��றால��� உ�ள ெகா��� ப�களாைவ 40 நா�க��� கா��ரா��
ேப� எ�����டா�. சைமய���� ஆ�க� ெர� ெச����டா�.

கைத �வாத���காக ��றால� வ����டா� �ன�� காைல���,
மாைல��� ஆ�� மசா� ெச��ெகா�� ஐ�த���� ���பா�.
அேதேபா� எ�கைள�� எ�ெண� ேத��� ���க� ெசா��வா�.
���கா��டா� ���வா�. இத��� பய�ேத நா�க�� ெர�� ேநர�
எ�ெண� ��ய� ேபா�ேவா�. �����ேபா��ட... ‘"கைதைய�
ெசா��� ��ேட ���கடா''’எ�பா�.

அவ� வா����� அ�கமாக வ�� வா��ைதக�... '��கா... ��கா',
'கைதைய� ெசா���கடா’எ�ப�தா�.

"���க ���க�ேண. இ�க வ��� கைதைய� ெசா��, கைதைய�
ெசா������கேள''’என �யவ� ச��பாக... "ஏேல நம�� ெபாழ�ேப
அ�தான. �... கைதைய� ெசா��'' என எ�ெண� ேத����ெகா��
வ�� ேதவ� ெசா�னா�. அ�� ேதவ�� க�க�� அ�கமாக
எ�ெண� ப����டதா� க�ைண� கச��� ெகா����தா� ேதவ�.
"இ�த� �ழவைன வ�� ஒ� ���ஷ� ப�ண� ேபாேற�'' என
எ��ட� ெசா�ன �யவ�..... அத�ப�ேய ெச�����டா�.

எ�ன ���ஷ�?



�

தி��ப� த�த ராண�ய�மா!

�றால� ஐ�த���� ���கவ�த இட���� 'கைதைய�
ெசா���கடா’ என ேதவ� ெசா�ல...

"இ�த� �ழவைன, (ேதவைர) வ�� ���ஷ� ப�ண� ேபாேற� கைல
ஞான�'' என எ��ட� ெசா�ன �யவ�... ெசா�னப�ேய அ�த
கா�ய�ைத� ெச�தா�.

ஆ�� மசா� ெச��ெகா�ட ேதவ� க����� எ�ெண� ேபா�
��டதா� ைககளா� �ழா�யப�ேய அ��ைய ேநா�� �க�ச�யாக
ேபா��ெகா����தா�.

"அ�ேண... அ����� ேபாகா��க... அ�ப�ேய ெல��ல ேபா�க!''
என �யவ� ைடர�ைன மா������ ���க... �யவ� ெசா�னப�
ேபான ேதவ�... ெப�க� ����� ப�க� ேபா� அ�� ���
தைலைய ��டா�. தைலைய ந�றாக அல���ெகா�� க�ைண�
�ற�� பா��த ேதவ�, அ���� யா�� ேபானா�. அ�ேக ஒ�
இள�ெப� தைலைய� ���� ��தைல அல��ெகா����தா�.
பத�டமான ேதவ� ேவகேவகமாக ெவ�ேய வ�தா�. �யவ� நம���
���� ���க...

"ஏ�டா அேயா��ய� பயேல. எ�னய மா���ட� பா���யா?
ேமனைகைய அ��� ��வா���ரைன� ெக��தானா� இ��ர�.
அ�த� ��� உன�� வ����சா?'' என ேதவ� ெசா�ல... "ஏ�ேண...
இத உ�க ��கேனாட �ைளயா�டா எ����கலாேம?'' என �யவ�
ெசா�ல...
"ஏ�?''



"��க��� ெர�� ெபா�டா��. அதனா� ப�தனான உ�க���
இ�ெனா� ெபா�டா�� �ைட�க க�ைண கா�����பா�.''

"ேட... ரா�க�'' என ஒ� க�ைல� ����ெகா�� �யவைன அ��க
வர... �யவ� ஓட... ேதவ� �ர�� ஓட.... அ���கைர�����
����ர� ஓ�ய �ற�தா� ேதவ��� 'அ�ய�ேயா ஜ��ேயாட ஓ�
வ�றேம?’ எ��ற ��தைன வ�த�. �ைரவ� ��வநாதைன அைழ��
��� வா�� க���ெகா�ட ேதவ�, ��றாலேம அ���ப�
வா����� ���தா�.

ம�நா�...

கைத �வாத���காக அம��ேதா�. ஆனா� கைத�கான அ��பைட�
ச�பவ� எ��ேம ��க��ைல.

"அ�ேண... ஆ� அைசய மா�ேட���. �ைனைய வ��
ப�ணலாமா?'' என �யவ� ேக�க... நா� பா��த ஒ� ���பட�
என�� �ைன��� வ�த�. அைத ேதவ�ட� ெசா�ேன�.

ஒ� த�ப�. அவ�க��� ப�� வய� மக�. ���� அழ��காக ஒ�
ெதா���� ஒ�ைற �� வள��பா�க�. �� ெதா���� ேமேல ஒ�



���� �� வள��பா�க�. ��, ெதா������� ���
�ைளயாட... ��யான �� ��ச��� ம���. அைவ இர�����
இைடேய ந�ல ந�� ஏ�ப��. ஒ�நா� �����ள அைனவ��
ெவ�ேய ேபான ேநர�... ��ைய� ���ப��த �� ெரா�ப உயரமாக
எ��� ���ைக�� ெதா���� ெவ�ேய ேமைஜ �� �������.
இைத� பா��� �� பத��. அ�த ேநர�.. க����ற��� பா��கேவ
அ�ச���� ேதா�ற��� ஒ� �ைன மா��ப������ இற��
ேமைஜ அ�ேக வ��. ‘�ைனயா� �� உ���� ஆப�� ஏ�ப��’
என எ�� அ�ச��� உைற��ேபா�� ��. ேமைஜ �� ஏ�ய
�ைன ����� �ைன வாயா� க���. ஆனா� �� ��காம�
ந���. இ�ப�� பல�ைற ந��� �ைன ஒ�வ�யாக வா�� க���
�ைன... அ�ப�ேய ��ைய� பா����. �� அ�����ட�
�ைனைய� பா����. ெதா�� அ�ேக வ�த �ைன த� வா����த
�ைன ெதா����� ேபா������ ேபா��. ம�ப� ���, ����
ம�����ட� ��யா�ட� ேபா��. இ�தா� அ�த� ���பட� கைத!

"�ைன� கைத�� ந�லா�தா� இ���. நாைள�� ��ெவ��ேபா�''
எ�றா� ேதவ�.

ம�நா�...

"�ைன� கைதைய அ��� ேயா��ேபா�. இ�ேபா ஆ����டா
கைதைய ேப�� பா��கலா�'' எ�றா� ேதவ�.
எ�ன ேப�� பா���� �� அைமய��ைல. சாய�கால�
ஆ���ட�. அ�ேபா� ேதவ�� �ர�� உற�ன� ஒ�வ� ேதவைர�
பா��க வ�தா�.

"வண�க� ேதவர�யா! காைலலேய உ�கைள பா������ ேபாகலா��
இ��ேத�. ஆனா, ேகா��ல ஒ� ேவைலயா�� ேபா��... அதா� இ�ப
வ�ேத�'' எ�றா�.

"ேகா��ல ஓ�ேக� எ�ன�பா?'' என ேதவ� ேக�டா�.

"என�� ஏ�� வ��வழ�� இ�ல. எ�க ஊ� ரா�, த�ேனாட
ஜ��தா� கணவ� ேமல ேக� ேபா�டா�க. அ� ரா��� சாதகமா
���பா�����. ��ப�ேய அச�� ேபா��டா�. அ�ப� ஒ�
��ைமயான வழ��!''



"அ�ப� எ�ன ��ைம?'' என ேதவ� ேக�க... நா�க�� வ�தவ��
ேப�ைச கவ��க ஆர���ேதா�.

"எ�க ரா�ய�மா ெரா�ப அழகா இ��பா�க. இ��தா�� ஜ����
எ�னேவா ஊர��ச ஒ� ேமாசமான நட�ைதெகா�ட ெபா�ேணாட
ெதாட�பா�� ேபா��. ரா�ய�மா எ���ேடா ெக���� ஜ��
���தல. நைக, பண�கைள அ�த� ெபா�பைள�� அ���
�������� இ��தா�. உடேன த� ஜ��தா� கணவ� ேமல
ரா�ய�மா ேக� ேபா�டா�க. "எ�க க�யாண���ேபா� நா� எ�க
��ல இ��� �தனமா ெகா��வ�த ெபா��கைள� ���ப� தர��.
அவ� ேப�ல இ��க ெசா��ல�� ச� பா�ைய என�� ���க��'’�
ரா�ய�மா ேக�டா�க.

ஜ�ஜ�யா ������ 'இெத�ன ��சா இ���? இ�ப�
ேக����கேள�மா?'� ேக�டா�. அ��� ரா�ய�மா �ள�க�
ெகா��தா�க.”

"எ�ன �ள�க� ெகா��தா�க?''என ேதவ� ஆ�வமானா�.
" 'அ�யா... த�பான ெபா�ேணாட சகவாச� வ����க எ�ேனாட
கணவ� ��சய� ஒ� நா� ெத���� வ�ேத ஆவா�. அ�ப� ஒ�
இ�க�� அவ��� வ��ேபா� அவைர நா�தாேன கா�பா�த��?
அ��காக�தா� அவேராட ெசா��ல பா� ேக��ேற�'' என ரா�
ெசா�னா�க.

ரா�ய�மா�� ���சா��தனமான �யாய�ைத உண��த ஜ�ஜ�யா,
எ�க ரா�ய�மா��� சாதகமான ���ைப� த�தா�. ���� எ�னா�
ெத����க�தா� ஊேர ஆ�வமா இ�����''எ�றா�. ெதாட���
ேதவ��, அவ�� ேவ� �ஷய�கைள� ேப�னா�க�. ���
ேநர����� �� அவ� �ள��� ேபா���டா�.

ேதவ� எ�ைன� பா���, "ேட�... கைத �ைட� ���சாடா?'' எ�றா�.

"அ�ைமயான கைத. பட�ேதாட �ைளமா��... ேகா�� ��தா�''
எ�ேற�.

"அ��றெம�னடா? ��ச�த ஊ�ல வ�� ேப�... ����ைக
ஆர�����கலா�. �ள���கடா ெச�ைன��'' எ�றா�. அ�ேபா�
கைலவாண� எ�.எ�.ேக ெசா�ன� எ� �ைன��� வ�த�.



என� 'ர�தச��' நாடக���ேபா� ேப�ய கைலவாண� "ஒ� கைத��
��� என�ப��ற �ைளமா�� வ���டா... அ����ளேவ ஆர�ப��
இ���'”என� ெசா�னா�. அத�ப� இ�த �ைளமா��
�ைட����ட�. அ�ேபா கைத�� ஆர�ப�� இத���தாேன
இ����. யாேரா ஒ�வ� ெசா�ன ஒ� �ஷய�, ஒ� ந�ல கைத��
காரணமாக இ��த�. யா�ட����� ஒ� ந�ல �ஷய�
�ைட�கலா�... எ��ற அ�பவ� பாட�� எ�க��� �ைட�த�.

ெச�ைன வ�த�� ேபா�� ேபா��� ெகா�� �� ����
'ஆ���கார அலேம�’ ���கைதைய�� எ�� ���ேதா�.

ச�க�-கேண� இைச�� பாட� க�ேபா�� ெதாட��ய�. பாட�கைள
எ��வதாக இ��த க�ணதாச� உட��ைல ச���லாததா� வர
இயல��ைல.

��ைன ெர� ெச�த ச�க�-கேண� "அ�ேண ��� ந�லா
இ��கா?'' என� ேக�க... "ந�லாேவ இ�ல�பா. ஒ� பா�ட� ேக�டா
எ�ைன மற�� நா� ஆட��... அ�ப�தா� ஆ�ய�ஸு�
ஆ�வா�க. அ�த மா��� ேபா��க'' எ�றா� ேதவ�.
அ��� ஒ� ��ைன� ேபா��� கா�ட... ேதவ����
�����ேபான�.

'ப��� எ��க�ல... எ�ன பலநாளா பா��த ம�சா�

ஒ��� இ��ைக�ல ஓ�வ�தா� ஆகாேதா'

-என ேதவ� பா�யப�ேய ஆட ஆர������டா�.

"அட ரசைனெக�டவ��களா... பா�� ெரா�ப ந�லா இ���.
எ����� ஆ��கடா'' என� ெசா�ல... �யவ� எ��� ேதவ�ட�
ஆ�னா�. இ�த� பாடைல ேதவ��, பட��� ம�ற பாட�கைள
மா.ரா.�� எ��னா�க�.

�வ�மா�, ���யா ந��க... ���ய ேவட��� �����டா ந��க...
"ஆ�ைட வ�� கைதயா?'’என �த�� அ���� ெத���த
ைடர�ட��, ேதவ�� ம�மக�மான �யாகராஜ�� கைத��
ஆ�வமா� பட�ைத இய��னா�.
'ஆ���கார அலேம�’ பட� �க�ெப�ய ெவ�� ெப�ற�ட�
ெவ���ழா க�ட�.  ேதவ� எ��த த��� பட�க�� ெவ���ழா



ெகா�டா�ய� 'ஆ���கார அல ேம�' பட�தா�.  அ�ேபா�
அ�ண� எ�.�.ஆ� �தலைம�சராக இ��தா�. 'ஆ���கார
அலேம�' ெவ�� �ழா�� எ�.�. ஆ�. கல�� ெகா��
கைலஞ�க��� ேகடய� ப�ச��தா�.

இ�த �ழா�� க�ணதாச�� �ற�� ����னராக கல��ெகா�டா�.

�ழா�� க�ணதாசைன ெந�ழ ைவ����டா� ேதவ�.

"எ�ேனாட பட�க��� க�ணதாச� பாட�கைள எ��வ� வழ�க�.
ஆனா... த���க ��யாத காரண�தா� இ�த� பட���� க�ண
தாச� பா�ெட�த வர ��யாம� ேபா��. இ��தா��, அவ��கான
ச�மான�ைத ெகா��க ����ேற�'' என� ெசா�� ஒ� ெதாைகைய
க�ணதாச�ட� ெகா��தா� ேதவ�. க�ணதாச�� அைத ம���ட�
ெப��� ெகா�டா�.
ேதவ� �� �ரஹ�ரேவச��� நட�த அவமான�!



ேத

��க��� ேடா�!

வ� ��தாக ஒ� ெப�ய �� க�� �ரஹ��ரேவச� நட��னா�.
இைதெயா�� ������� ஏ�பா� ெச����தா�. கைத

இலாகாைவ� ேச��த எ�கைள ெகௗர���� �தமாக ������
மா�யைற�� எ�கைள அமரைவ�� இைல����, ேதவேர
ப�மா�னா�. ��� த�� �ேழ இ��ததா� "ெகா�ச� ெபா��கடா...
���ட எ����� வ���ேற�'’என ேதவ� ஓ�னா�. அ�த� சமய�
ேதவ�� த��க�� ஒ�வ� நா�க� அம�����த இட���� வ�தா�.
"எ�னடா... �யவா? எ�க அ�ணைன ஏமா�� ஏமா�� அவ
ேராட....... (�க ேமாசமான ெக�ட வா��ைத) ���ர�ைத� ����...
அவ���ேட இ��� பண�ைத அ������ ேபா��களாடா?''’என�
ேக����� ேபா���டா�.

எ��பாராத இ�த தா��த�� �ைல�ைல��ேபான நா�க� ெப��
அ����யைட�ேதா�. கைத இலாகா�ன� ப���ேப�க�ேம
ெசா��ைவ�தா� ேபால இைல����� க��� ம�க எ��ேதா�.
ேதவ� வ�வத��� �ள���ட ேவ��� எ�பதா� அவசர
அவசரமாக ெவ�ேய� அவரவ� ��க���� ����ேனா�.

����ட� வ�த ேதவ� எ�கைள� காணாம� �சா��க... தய���
தய�� ஒ�வ� நட�த �ஷய�கைள� ெசா������றா�.

ம�நா�... வழ�க� ேபால கைத �வாத� நட�த அ�வலக� வ�ேதா�.
ஆனா� வழ�க���� மாறான இ��கமான �ழ� �ல�ய�. ெமௗனமாக
இ��த ேதவ�, ஒ� ஊ�யைர அ��� எ�கைள� ���ய அ�த�
த��ைய அைழ��வர� ெசா�னா�.
த���� வ�� ேச��தா�.

"எ�ன�பா... கதா��ய�க�லா� சா����ேபா� ஏேதா ெசா��யாேம?
ஏ�டா... (ேகாப��� ெக�டவா��ைதகளா� ���) அவ�க எ�ேனாட
���ர�த ����றா�களா? நா�தா�டா அவ�க ���ர�ைத�



����... அவ�கைள� தா��� தா�� ச�பா��� ஒ�க����
ேபா�ேற�. ம�யாைதயா அவ�க��ட ம����� ேக�றா'' என ேதவ�
கா�டமாக க��னா�.

அ�த� த��ேயா எ�த உ��த�� இ�லாம� "ேட�...
ம������கடா''’என ெசா������ ேபானா�. ேதவ� த� மன��
கதா��ய�க��� த� ம����, இட�� இ��பைத ��வ�மாக
உணர���த�.

இ����� அ�த மன�ைல�� கைத �வாத� ெச�வ� அ�வள�
ந�றாக வரா� எ�பதா� �வாத�ைத ேக�ஸ� ெச�தா� ேதவ�.

அ�� ப�பா����� ேதவ��� ேபா� வ�த�!
"ஐஆ� ேதவ�... ெட��...''

"........ ......... .......... ..........''

"கா� �ள� ��கா. ேத���'' என ேபாைன ைவ����டா� ேதவ�.





" 'ெவ����ழைம �ரத�' பட�ைத இ���� எ��த�ல. இ���ல
அ�த�பட� ஏ� ஓடைல? பா�ேபகார� ேக��றா�. இவ� எ���ட
ேக�க��டா�. அ�த ��க���டதா� ேக�க��. பட��ல லாப�
வ�தா நா� ��க����தா� ப�� த�ேற�. பட� ஓடைல�னா நா�
ஏ� கவைல�பட��? ேவல வ������ �ைல�ல
உ�கா����க��� அ�த ��க�பய! வ�� �ட ம��ல ஏ�
ஊ����றேத அவ� ேவைலயா� ேபா��. இ��க���... ஒ�
நாைள�� நா� அவ� ம�ைடய ஒைட�க�தா� ேபாேற�'' எ�றா�.

"ஏ�ேண காளேமக� �லவ� மா�� ேப���க?''’என நா� ேக�ேட�.

"அ� யார�பா?''

"�ர�க� ெர�கநாத� ேகா��� சா��கான ெந�ேவ��ய�க�
சைம��ற சைமய�காரா� வரத�. ப�க��� உ�ள அ�லா�ேட�வ�
ேகா��� ேமாகனா�� எ��ற தா� இ��தா. அவேமல வரத���
காத� வ�����. அவ���� வரத� ேமல காத�.
"நா� உ�ைன க�யாண� ப���க��னா � ைவணவ
��தா�த��� இ���, ைசவ ��தா�த���� மாற��� ெசா�னா.
அவ�ேம� உ�ள காதலா� ைசவ���� மா�னா� வரத�.
அ�லா�ேட�வ� ேகா��லேய த�� ேவைல ெச��������தா�.
ஒ�நா�... ைவணவ������, ைசவ���� மா�யைத �ைன�� மன
உைள�ச�ல ேகா�� க�வைற��� அச�� ����டா� வரத�.
அ�ேபா ஈ�வ� கன�� ேதா�� த�ேனாட வா�� இ��த
தா��ல�ைத வரத� வா�� ������� 'இ�� �த� உ�ேப�
காளேமக�. எ�லா �வ ேஷ��ர�க���� ேபா� � பாட�பா�
ெப�ைம ெபற அ��பா���ேற�'� ெசா�-�� ஈ�வ� மைற�தா�.

அத��ற� அவேராட வா����� க�ைத மைழ ெபா�ய
ஆர���ச�. ஊ�ேதா�� ேபா� �வ� ெப�ைம பா�ய காளேமக�
ஒ��ைற ��க� ேகா�� ப�க� ேபானா�. அ�ேக... ைவர� ப��த
த�க���ட�, ப���ர�� ைவர ேமா�ர�, மா��� நவர�ன மாைல,
உட�� ���க த�க� கவச� அ��� ��க� த�க�ேத�� ��உலா
வ�தா�. அைத�பா��த காளேமக�..."அேட ��கா! உ�க�ப� �வ�
��ைசெய��பவ�. உ� ஆ�தா ஈ�வ� மைல�� �ற�த ��. உ�
மாம� ���ண� ெவ�ெண� ���. உ� அ�ண� கேணசேனா
����� ��� உ�கா������� ச�பா�. இ�ப� ஒ� ேகவலமான



���ப��� �ற�தவ� �. உன�� ஏ� ��ஜ�ப�, ஆட�பர�.
உன�� ெவ�கமா இ�ைலயா? �ேழ இற�� நட�� ேபாடா'’என
க�ைத பா�னா�.

இ�த க�ைத��� ெபய� ��தா���. அதாவ� �க��� இக��
வ�ச��க��� அ�. இ�த� கைத 1940-� எ��� ஆ�.ட�க�
இய�க��� பார�தாச�� வசன�, பாட�க��    நாத�வர
ச�கரவ��� ராஜர��ன� ��ைள ந��க,  காளேமக� எ�ற ெபய��
படமாக வ�த�. அ�த காளேமக��லவ� ேபால ��க ��கைன
������ேட இ����கேள�ேண.''

"ஏ�டா? நா� அவர மா�� ேமாசமாவா ���ேற�?''

"அைத�ட ேமாசமா �����க�ேண...''
"அட�ேபாடா ேகண�பயேல. என�� ��கைன��டா ேவற க�
இ�லடா. அ�ப������ எ�ேனாட ச��கைர �யா�ைய��ட
���கமா�ேட��றா�'' என ேதவ� ெசா��� ெகா������ேபாேத
ேதவ�� த�� மா�ய�ப� வ�தா�.

"அ�ேண... உ�க அ�பதா� க�யாண���� ேதைவயான எ�லா
ஏ�பா�கைள�� �ற�பா ப��யா��''’எ�றா�.

"எ�னேமா�பா... ��க ���ப�ப�ற�னாலதா� ச�ம���ேற�.
கைத�கார�க��� ேபா�வர, த�க எ�லா ஏ�பா�கைள��
ப�����களா�பா?''

"உ�க��� எ�ன வச� ஏ�பா� ப����ேகா... அேதேபாலேவ
அவ�க���� ெச������ேண'' என ைகெய��� ����டா�
மா�ய�ப�.

த��ைய அ������ "அேட� பச�களா! எ�லா� பய��
எ�ேனாட அ�பதா� க�யாண���� வ��ட��. இ�ேல�னா... ��
ேத�வ�� உைத�ேப� ஆமா...''

"கவைலய ���க�ேண. இ�பேவ க�யாண� நட�க�ேபாற
ம�தமைலைய ேநா�� நட�க ஆர��� ��ேறா�'' என நா�க�
���பாக� ெசா�ேனா�.
"ச�... ச�... கைதைய� ெசா���கடா'' எ�றா�.



உடேன �யவ� "��ன�பா ேதவ� ��ன�பா ேதவ�� ஒ� ��க
ப�த�. அவ��� ம�தமைலல அ�பதா� க�யாண� ஏ�பா� நட���.
அ�க ஒ� பா��� ேபா�ேறா�. ‘��ற��ேல �மர���
ெகா�டா�ட�. இ�ேக கைத�கார�க��ெக�லா� ��டா�ட�
��டா�ட�'' என� பா�யப� ஆட ஆர���க... ேதவ�
������டா�.

ேதவ��� �யவ� ெச�ல���ைள மா��. மா.ரா.ேவா �.ஏ.மா��.
ஆனா நா� அவ� ேக��ற�பெவ�லா� ஒ� கைதைய� ெசா�ல��.
ேதவ�ட� நா� இ��த காலக�ட��� இ�ப��தா� இ��த�.
அ��ட� ���ப �ஷய�கைள�� எ��ட� ேதவ� ேப�வா�.
ேதவ�� இர�டாவ� மக� ெஜக��வ��� மா���ைள பா����
ெபா��ைப எ��ட� ஒ�பைட�தா� ேதவ�. எ� த�ைக��
ேஜா�ெசா�ப�, நடராஜ� என �.ஏ.�.எ�. ப��த இர�� மக�க�
உ��. ஊ�� அவ�க� ப�ைணயா� ���� ��ைளக�. அதனா�
எ� த�ைக ��ேடா� ச�ப�த� ைவ��� ெகா�ள ச�ம��தா� ேதவ�.
ஆனா� ���ைல காரணமாக அ� த���ேபான�.

ம�தமைல�� ேதவ�� அ�பதா� க�யாண� �க� �ற�பாக நட�த�.
நா��, �யவ�� ேதவ��� எ�ன ப�� ெகா��கலா�... என
பலவா� ேயா��� ���� ெவ���� ஆன ெவ��ைல�ெப��
வா�� வ�ைச�� ��� ப�ைச� ெகா��� ஆ� வா��ேனா�.

"அ�ேண இ�த இட��ல�� ‘கைதைய� ெசா��� கடா�
ெசா��ரா��க�ேண'' என நா�க� ெசா�ல... ���தப�ேய
ஆ��வாத� ெச�தா� ேதவ�.
அ�பதா� க�யாண� ����, அ�� மாைல�� ேதவ� த�����த
அைற��� ேபாேனா�. ெவ��ைல�� ��ணா�� தட�யப�ேய...
ஜ�ன� வ�யாக ம�தமைலெய��� ெஜா���� ��
அல�கார�கைள� பா��தப� ேயா���� ெகா����தா�.

"எ�ன�ேண ேயாசைன பலமா இ���?''என நா�க� ேக�ேடா�.

"அேட.. 1960 காலக�ட�. ம�தமைல ேகா����� ேபாக ச�யான
பாைத �ைடயா�. ம�க�லா� �ரம�ப�டா�க. அதனால எ�ேனாட
ெசல�� �த�ல ேரா� ேபா����ேட�. ஆனா ���ள��
இ�லாததா� இ���ற��� ��ன ம�க� மைலைய���
இற���வா�க. ேகா��� இ��� �ட����. மைல�� ���ள��



ேபா�ற� ச�ப�தமா அர� அ�கா�கைள� பா���� ேப�ேன�.
"ப�க�� ஊ�ல இ��� மைல�� �� ச�ைள ���கலா�. ஆனா
ைல� ெகா�� ேபாற��� மைல ���க ெப�ய ெப�ய ��கைள
அைம�க��. அ��� பல ல�ச� ெசலவா��. அ�த� ெதாைகைய��
��க ெட�பா�� ப��னா கெர�� ���கலா�'�” ெசா�னா�க.

உடேன பண�க�� அ�ம� வா���ேட�.

1962-� ம�தமைல�� கெர�� ைல� ���தா��. ��சார�ள�க
யாேராட ைகயா� �த�� ேபாடைவ��ற�� ேயா��ேச�. இ���
�� த���ைடயவ� எ�.�.ஆ�.தா�� எ� மன� ெசா����.

ேநரா எ�.�.ஆ�. ������ ேபாேன�. �ஷய�ைத� ெசா�ேன�.
ஆனா.. எ�.�.ஆ�. வர ம����டா�.
"ஏ� ம��தா� எ�.�ஆ�.''

எ�.ஆ�.ராதாவா� எ�.�.ஆ�. �ட�ப�ட �ற� நட�த ஒ�
ரக�ய�ைத�� ேதவ� எ�க�ட� ெசா�ல� ெதாட��னா�.



ம

எ�.ஜி.ஆ�� ெதா�ைடய��
சி�கிய ���! ெவள�ேய வ�த

ரகசிய�!

�தமைல ��க� ேகா���� த� �ய���� ��இைண���,
���ள��க�� ஏ�பா� ெச�த ேதவ�, ���ள��கைள
எ�.�.ஆ�� கர�களா� இய��ைவ�க ����, எ�.�.ஆைர�

ச���� �பர� ெசா�னா�.
"��கா ஒ�க ைகயால அ�த ம�தமைல ��க��� ���ள��
ஏ�த��.''

எ�.�.ஆ�. ம�����டா�. காரண�... எ�.�.ஆ�. �.�.க.��
���யமானவராக இ��ததா�தா� ம��தா�. �ரா�ட� க��
�ர�க�க� ேகா����� ெச�வ��ைல. அ�ப�ேய ெச�றா�� அ�
ச��ைசயா����.

ஆனா� ேதவ� �ட��ைல.

ப��த க�க�ட� எ�.�.ஆைர ேநா�� ைககைள� ��ப...
எ�.�.ஆ� ெந���� ��டா�. ேதவ�� ���ய ைககைள ப���
ெகா�டப�... "அ�ேண... எ�ன �ம�சன� வ�தா�� ச�. க���பா
நா� வ�ேற�ேண'' என� ெசா����டா�.
"ெசா�ன மா��ேய எ�.�.ஆ� வ���டா�ரா கைலஞான�. அவ�
வ�றா�� ெத��ச�� ம�தமைலல ம�க� ��ட�. கர�� ைல�ைட
இய��ற இட���� எ�.�.ஆ�. ேபா��டா�. நா� ேகா���
க��ப�ரக����� ேபா� ������ேட�.

எ�.�ஆ�. ைல�ைட� ேபா�ட�� ேகா�ேல �ரகாசமா����.

'இ���ல இ��த என�� ெவ��ச� த��ேய... � ந�லா��ப'�
��க� எ�ைன� பா��� ����ற மா�� இ��த�. ச���
உ�கா��� மன��� அழ ஆர� ����ேட�. எ�வள� ேநர�



அ�ேத�� என��� ெத�யல. ெரா�ப ேநர� ஆக�� எ�.�.ஆ�.
எ�ைன� ேத� வ�� ������ேபா� ஆ�வாச�ப���னா�''
என�ெசா�� ����ய ேதவ�... இ�ெனா� ���யமான தகவைல��
எ�க�ட� ப����ெகா�டா�.

1967 ெபா��ேத�த� சமய�. எ�.�.ஆைர, எ�.ஆ�.ராதா
��பா��யால ����டா�. ம���வமைன�� இ��தப�ேய
எ�.�.ஆ�. பர��மைல ெதா���� எ�.எ�.ஏ.வா ெஜ���� டா�.
அ�ணா தைலைம�� �.�.க. ஆ��ைய� ���ச�. எ�.�.ஆ�.
���ைச ���� ������ �����டா�. ஆனா�� அவேராட
ெதா�ட�� பா��ச ேதா�டாைவ டா�ட�க� எ��கல. எ��தா
எ�.�.ஆ� உ���� ஆப�� வ��� ெசா���டா�க. அேட�
ம�தமைல ��கா! உ� ேகா���� ெவ��ச� ேபா�ட
எ�.�.ஆேராட வா��ைக ெவ��ச��லாம இ��ேகடா... இ�
�யாயமா?� மன� ���� ேக�ேட�.

ேநரா எ�.�.ஆ�. ������ ேபாேன�. க����ப�ைட அ��சப�
ெர��ல இ��தா�.





"��கா ம��காம ��க எ��ட ம�தமைல ேகா���� வர��?''�
ெசா�ேன�. எ�.�.ஆேரா ��வாதமா ம��தா�. நா� �டைல.
"எ�ேனாட மன �����காக ��க வர��. அ�த ம�தமைல
��கைன� பா��� ெர��ல ஒ�� ேக�க��''� ெசா�ேன�.
எ�.�.ஆ� ெரா�ப� தய��னா�. அவைர வ��க�டாயமாக கா��
ஏ��ேன�.

நா�க ம�தமைல ேபாற� ெரா�ப ரக�யமா இ��த�.

ேகா��� ��க� ��னா� எ�.�.ஆைர ����ேன�.

"ேட� ��கா... உன�� ந�� ��வாச��ற� இ�ைலயா? உ�கள
மா�� கட���ெக�லா� ந�லவ�க, ெக�டவ�க ெத�யாதாடா?
இ��ட ெத�யாத அள��� அ�ப� எ�ன ம�பான வா��ைக
வா���க? ஒ��, ெர�� மாச�����ள இ�த ��கைன �
�ரண�ண�ப��தேலனா உ�ைன��, உ� ேகா�ைல�� ெர��ல
ஒ�� பா����ேவ�''�’ ெசா���� எ�.�.ஆைர� �������
வ�ேத�.
ெர��, �� மாச� இ����. ஒ�நா�... எ�.�.ஆ��� ��ம�
வ�� ெரா�ப� பலமா �� �ைற ���னா�. ��� ெவ�ய வ��
�������. "எ�ப�டா அ�த ��க� ெப�மாேனாட க�ைண. எ�
�ரா��தைன ப���� ேபா��டா'' என எ�க�ட� ெசா���
�லா��தா�.

நா� ேதவைரேய உ��� பா����ெகா����ேத� �ய�� ���யா�.
எ�ைன� பா��த ேதவ�, எ� ைக����த ஒ� ேபா�ேடாைவ�
பா������ "எ�னடா அ�?'' என ேக�டா�.

"அ�ேண! இ�த ம�தமைல �ரா�� அைல�� ஒ� அ�ைமயான
��க� பட� வா�����ேக�.''

"ெகா�டாடா பா�கலா�.''

ெகா��ேத�. வா��� பா��தவ� "அட�ேபாடா... ந�லா�லடா''
எ�றா�.

"ேதவரா ந�லா�ேல எ��றா�. அ��� ��க� பட�ைத?'' என
�ழ���ேபாேன�. அ�ேபா� ேதவ���� ேவைலயா� எ� காைத�
க��தா�. "ேதவர�யா ஏகப��� �ரத�. ��க வ��, ெத�வாைன�



ெர�� ெப�டா��ேயாட ��க� இ���ற பட�ைத� கா���சா
அவ��� எ�ப� �����?''

அ��ற�தா� ேயா���� பா��ேத�. ேதவ�� ��, அ�வலக� என
அவ� ச�ப�த�ப�ட இட�க�� ம��வாகன��ட� ��ய
பால��க� �ைக�பட�தா� இ����. ேதவ�� ���, ேப��வாகேவ
��க� இ��தா�� அவ�ைடய இ�தார ெகா�ைகைய ேதவ�
ஏ���ெகா�ள ம��ேத��டா�.

அ�பதா� க�யாண மா���ைளயான ேதவ� அ�த �ழா
��கல���� ெதா�ைல மற�க��ைல.

"அட நா�களா... ேப��வா��ல மற���ேவ�� பா���களா?
கைதைய� ெசா���கடா'' எ�றா�.
���� கைத ெசா�ல� ெசா�னதா� �ைக���ேபான நா�,
ேயா��தேபா�... என� ப���� வய�� பல�ைற பா��� ர��த
'�வக�’ பட� �ைன��� வ�த�.

1943-� ெவ�யான '�வக�’ பட��� ெபா�யாெமா�� �லவராக
�யாகராஜ பாகவத��, இ�ெனா� �லவராக �.ஆ�.ராஜ�மா���,
கதாநாய�யாக �ைண எ�.பாலச�த�� சேகாத� எ�.ெஜயல�����
ம��� எ�.எ�.ேக, ம�ர� ஆ�ேயா�� ந�����தன�. ப���
கைத��, பா��மாக அம��களமாக ஓ�ய பட� இ�.

கா�வர� ெப�ற ெபா�யாெமா�� �லவ��� '�வக�’ எ�ற �ற���
ெபயைர�� த�தா� ச��. அதனா� "அ�ைமய�பனான �வைன��,
ச��ைய�� பா�� வாயா� ேவ� யாைர�� பாடமா�ேட�'’என
வா���வ�தா�. ஒ��ைற ��க ப�த� ஒ�வ�, �லவைர�பா���
"��க�ெப�மாைன� பா��க �லவேர'’என� ேக�க...
"அ�ைமய�பைன� பா�� வாயா� எ�த ��பைன��
பாடமா�ேட�'’என� ெசா����வா� �லவ�. இதனா� ஆ��ரமான
ப�த� "உ� வாயா� ��கைன பாட ைவ��ேற�'’என
சவா���வா�. இ�ேக ப�த� ேவஷ��� வ�� சவா���டவ�
சா�சா� ��கேன! �லவைர, ��க� ஆ�ெகா��ற கைத� கா��க�
�க உண���மயமானதாக இ����.

���கமாக நா� இ�த� கைதைய� ெசா�ன��, "�வா�கேணசைன
வ�� பட� ப�ண��� என�� ெரா�பநா� ஆைச. �லவ� ேவஷ�
அவ���� ெபா��தமா இ����. நா� �வா���ட கல��



ேப����ட ��னா�... என�� இ�த ���கைதைய�� ெசா��டா.
ந�ல நா�ல ந�ல ேச� ெசா����க. இ�ப நாம ச�ேதாஷமா
ெம�ராஸு�� �ள��ேவா�'' எ�றா�.

ேதவர�ண�� அ�பதா� க�யாண� �ற��ட� நட�தத�காக
ம�தமைல ��க��� ந�� ெசா����� ெம�ரா� �ள��ேனா�.

��கா���� ப�க��� ஒ� �ராம�. அ�ேக ஏகேபாக ெச�வா��ட�
வா��த ஒ� �ரா�தார� தன� 90 வய� ��ைம காரணமாக
இற����டா�. �ரா�தார�� உற�ன�க����, அவ�ேம�
ம���ெகா�ட �����ற �ராம ம�க���� ஒ� �ைற. �ரா�தார��
ேபா�ேடா இ�ைலேய எ��ற �ைறதா�. அ�த� கால��ெல�லா�
ஒ� ம�த� த�ைன ேபா�ேடா எ����ெகா�டா� ஆ�� �ைற��,
இற����வா�க�... எ��ற �டந���ைக இ��த கால�.
அதனா�தா� �ரா�தார� �ைக�பட� எ���� ெகா�ள��ைல.

ெச���ேபான �ரா�தாரைர பட� ���� ைவ���ெகா�ள
ஆைச�ப�டா�க�. இதனா� �ராம��ன� �ல� ேபா�ேடா�ராபைர�
ேத� �த�பர� வ�தா�க�.
அ�ேபா�தா� ��தாக ேபா�ேடா ���ேயா ஆர������த ஒ�
ேபா�ேடா�ராபைர ச���� �பர� ெசா�னா�க�. �ராம��ன��
ஏ�க�ைத��, எ��பா��ைப�� ����ெகா�ட அ�த ேபா�ேடா�ராப�
ச�ம���� �ள��னா�.

இ�ேபா�ேபா� ெப�ய அள�� வாகன வச� �ைடயாேத. இவ�க�
ஊ� ேபா�� ேச��தேபா�... �ண� ��கா����
ெகா��ேபாக�ப����ட�

'ேபா�டா எ���றவ� வ���டா�’ என ஊேர �ர�� அவைர
அைழ��� ெகா�� ��கா����� ேபானா�க�.

தகன ேமைட�� �ரா�� உடைல ைவ�� எ�வா��யா� ��
���ட� தயாரா����த �ைல��.... ேபா�ேடா�ராபைர� பா��த��
எ�வா��கைள எ������ தகன ேமைட�ேல �ரா�� உடைல
��� உ�கார ைவ�தா�க�.

இற�தவைர �ைக�பட� எ��ப�� �ர��ைன இ�ைல. ஆனா�
��கா��� ைவ�� பட� எ��க ேவ��� எ�பதா� மன��யாக
ேபா�ேடா�ராப��� ந��க� வ����ட� ேபால.



எ�ப�ேயா... பத�ட��ட� �ைக�பட� எ������� ����னா�.

அத��ற�... ஊைர��ேட ெச�ைன�� ஓ�வ�� ��டா� அ�த
ேபா�ேடா�ராப�.

ஏ�?

அ�த ேபா�ேடா�ராப� ��னா��... ர��, ெஜயல�தா, �ஜயகா��
என பல �ரபல�கைள ைவ�� பட� தயா��� �க� ெப�றவ�.
அவ� யா�?



�

ஊைர வ��ேட �ர�திய ��ட�!

த�பர���காரரான ேவ� ேகாபா� ெச��யா� என� ��டகால
ந�ப�. அவ� ���கமாக ேவ� ெச��யா� என

அைழ�க�ப�டா�. ���ராம�, ெஜயல�தா�மா ந��த ‘"��யகா��',
���ராம�, �ஜாதா ந��த "பல�ப��ைச', இேத ேஜா� ந��த 'ேப��
�க��', ர��, ேஷாபா, "படாப�'ெஜயல��� ந��த '����
மல��', �ஜயகா���� ‘��ன� க��ட�’ என பல
ெவ���பட�கைள� தயா��தவ�.
ஒ�நா� எ�ைன� ேத� ����� வ�தா� ேவ� ெச��யா�.

"��தா ��வாச� ைடர��ல பட� ப�ண�ேபாேற�. ஆ����
��� ப��யா��. அவசரமா கைத ேவ��'' என� ெசா��
��தா�ட� அைழ���ேபா� ������� ேபா� ��டா�. ��தா
என�� ஏ�கனேவ பழ�கமானவ�. �வா�ைய ைவ�� ��தா இய���
தயா��த 'அ�ைப� ேத�’ பட���� நா� கைத எ�� ���ேத�.

"வா கைலஞான�. ���ராம�, �ஜாதா��� த��த மா�� ஒ� கைத
ெசா��.''

"கணவ� ���ராம�, மைன� �ஜாதா. இவ�க��� ஆ�வய�� ஒ�
மக�, நா� வய�� ஒ� மக�. ப�ெஜ� ேபா�� வா��ற ���ப�.
மாச�கைட��� ���� ேபா� நட���. "நா� ����ற பண�����,
ஏ� உன�� ���ப� நட�த� ெத�யல?'’எ�பா� கணவ�. "எ�ன
ெபா�லாத பண� ������க. ெர�� �ழ�ைதைய வ������ இ�த�
பண��� வாழ ���மா?'’எ�பா� மைன�. "பண� ச�பா��ப��
உ�ள க�ட� உன��� ெத�யல'’ எ�பா� ப����. "����ற
பண�ைத வ�� ���ப� நட��ற�� உ�ள க�ட� உ�க����
ெத�யல'’என இவ�� ப�ல� த�வா�. "எ�ன ெப�ய ���ப�...
பண� இ��தா ஒ��த� ப�� ���ப�ைத நட�தலா�'’என த��க�
ப��வா�. "எ�னதா� பண� இ��தா�� ெப�டா��



�றைமயானவளா இ�ேல�னா அ�த� ���ப� ந��ெத����
வ����'’ என இவ�� ப���� த��க� ெச�வா�. இ�த
ேபாரா�ட��� �ழ�ைதகைள கவ��ப����� கவன� �த��.
இதனா� மக� ஒ� இ�க��� ��� ம���வமைன�� ��யஸான
�ைல�� ேச��க�ப�வா�. 'வ�ற வ�மான����� கணவ�-மைன�
இ�வ�� கல��ேப�, ஒ��ைமயா ���ப� நட�த��,
ேபாரா�������க� �டா�. ஒ��ைமயா இ��தா�தா� ���ப�
கைர ேச��’ என டா�ட� அ�ைவஸா� கணவ��, மைன��� மன�
மா�வா�க�. �ழ�ைத�� �ைழ���ெகா���. அ�த� ���ப�
ச�ேதாச� அைட��. இ�தா� கைத'' எ�ேற�.

"கைத ஓேக. ெச��யா� இ�த� பட�ைத ��ன ப�ெஜ���தா�
எ���றா�. 'ப�ெஜ�ைட தா�ட� �டா�'� ெசா���டா�. இ�த�
கைத�� எ�ன ச�பள� எ��பா���ேற?''

"ெவ��ல கைத�� ப�ன�சா�ர� வா��ேற�. ெச��யா��காக
�ைற����ேற�. ப��ெர�டா�ர� ���க.''



"ஐய�ேயா... ெச��யாேராட ப�ெஜ���� இ� க���ப�யாகாேத.
ஐயா�ர� வா��� த�ேற�.''

"என��� த�ற ச�பள��ல நா� எ�ேனாட அ��ெட������
தர��. ஐயா�ர� க�டா�. ெகா�ச� ைட� ���க. நா�
ேயா����� ெசா�ேற�'' என� ெசா����� மா��� இ��� �ேழ
இற��வ�ேத�.

�ேழ ெச��யா� கா�ட� கா����தா�.

"எ�ன கைலஞான�?''

"சா�... ைடர�ட� ெசா�ற ச�பள� என�� க���ப�யாகா� சா�''
எ�ேற�.

"அத��. உன�காக எ�க ��ல �றா�� ���ல இ��� �த�தமா
சைமய� ஏ�பாடா�����. வ�� சா����� ேபா'' எ�றா�.

நா� ம��ேத�.



"உன�காக�தா� இ�த ����... வா�பா'' எ�றா�. அவ�� அ�ைப
ம��க ��யாம� அவ�ட� கா�� �ள��ேன�.

������ ேபான�� உ�காரைவ�� ெப��ய வாைழ இைலைய
����� ேபா�� �த�� �றா���ைட அ�� ைவ�தா�. ம�ட��
எ�ென�ன வைகக� ெச�ய ���ேமா... அ���� வைகக��
இ��த�. அ��... அ�� ைவ�தா�.

"நா� இெத�லா� ���� சா��டமா�ேட�.''

"அ�னாலதா� � ஒ��யா இ��க. ந�லா சா���'' என�
ெசா�����, 'ஏ�மா அ�த ஈரைல எ����� வ�� ைவ’ என த�
மைன��� உ�தர� ேம� உ�தர� ேபா�டா�. ெச��யாைர� ேபாலேவ
ெச��யா�� மைன��� த�கமான தா�.
��யான அ�த ���ைத சா���� ������� ேச�� உ�கா��ேத�.
ஒ� த�� �ைறய �ரா�ைச, வாைழ என பலவைக� பழ�களாக
��பா�� ைவ�தா�. அைத�� சா��ட� ெசா�னா�. ெகா�ச�
சா���ேட�. தா��ல� த�தா�. 'பழ�க��ைல’ எ�ேற�.

"ெவ�� ெவ��ைல ஒ�ைண வா�� ஒ����ேகா. ����� ல���
வ�வா'' எ�றா�. அ�ப�ேய ெச�ேத�.

"கைலஞான�... � ைடர�ட���ட ெசா�ன கைதைய நா�� ெவ��ல
��� ேக�ேட�. அ�த� கைத�� ைடர�ட� த�றதா ெசா�ன
ச�பள�ைத�� ேக�ேட�. உ�ைன�ேபால நா�� க�ட�ப��
வ�தவ�தா�. ஊ�ல ேபா�ேடா ���ேயா வ����ேத�.
�ரா�தாரேராட �ண�ைத பட� எ���ற��காக என�� ைக �ைறய
கா� ���தா�க. நா�க ேபாற����ள �ண�ைத ��கா��ல
தகனேமைட�� ெகா��ேபா��டா�க. �ண�ைத ��� உ�காரவ��
ேபா�ேடா எ��க� ெசா�னா�க. �ண�, ��கா��னாேல மன�ல ஒ�
பய� இ����. �ண�ைத ��� வ�ச��, ேலசா �ண� க�ண�
�ற��ற மா�� இ�����. என�� உதற� எ������. அ�த�
பத�ட��லேய பட� ���ேச�. கைட��ல பா�தா ேபா�ேடா�ல
�க� ப�வாகல. தைல��லாம ��ட� ம���தா� ���������.
�ரா� �க�ைத� பா��க�தாேன ஊேர ேச��� ேபா�ேடா எ��க
எ�ைன வ�� க�� �������� ேபானா�க. இ�ப தைலேய 
ேபா�ேடா�ல ெத�யல. எ� தைல எ�னா�ற�? ைக�ைறய பண�
���தவ�க ��மா��வா�களா? �ரா� ஆ��க... ஆ��ர��ல



அ��ேச ெகா����வா�க. அதனாலதா� ஊைர��� ெம�ராஸு��
ஓ�வ�ேத�.  இ�க வ�� பல� பல ெதா�� ெச�� க�ட�ப��
��ேன�ேன�. ��தா ��வாசேனாட பா��னரா ேச��� பட�
தயா��ேச�. அ�த� ���யவா� தயவால இ�ைன�� நா� ந�லா
வா���������ேக�. � மன� வ�சா�தா��பா உடேன நா�
���� ேபாக����. இ�ேல�னா ��தா த�ேனாட ெசா�த�
பட�ைத எ��க�ேபா��வா�.

� ேக�ட 12 ஆ�ர� என�� க���ப�யாகா�. ைடர�ட� ெசா�ன 5
ஆ�ர� உன�� க���ப�யாகா�. 7ஆ�ர� த�ேற�... வா���க.
இ�த� பட� ெவ�யா� ம�த ெமா�க�ல ைர�� ேக�� வ�தா,
அ�ல உன�� உ�ய ப�ைக� ெகா����ேற�''’எ�றா� ேவ�
ெச��யா�.

க�ட�ப�� ����� வ�த என��, அவ�� க�ட�ைத�
ெசா�ல��... ேவெற��� ேபச��ைல நா�. ெச��யா� த�
க�ட�கைள� ெசா�ன��, அ�வா�� ெகா��த�� 1977-�
ஆர�ப�.

ேவ� ெச��யா� �ணா�சய��ேலேய க�� உைழ�பா�. ��ைமயான
உ�ள� ெகா�டவ�. பழக இ�ைமயானவ�. இைத மன�� ைவ�ேத
ச�ம��ேத�.
���ராம�, �ஜாதா ந���� "பல�ப��ைச'’பட� ெவ�யா� ெவ��
ெப�ற�. பட���� வசன� எ��ய �யவ��� ‘�ற�த
வசனக��தா��கான த�ழக அர�� ��� �ைட�த�.

ெத��� ம��� இ���� இ�பட��� �-ேம� ைர��
��பைனயான�. அ�� என�� உ�ய ப�ைக ��ேத� வ�� ெகா��த
�யாய�த� ேவ� ெச��யா�.

இ�த பல�ப��ைச�� ��பாக ��தா ��வாச� எ�ைன அைழ�தா�.

"�வா�ைய வ�� அ��த பட� எ��க�ேபாேற�. ஒ� ந�ல கைதயா�
ெசா��'' எ�றா�.

அ�த� சமய� எ� மன�� ஒ� ��மா��யான கைத
உ�வா����த�. ஆனா� அ� கதாநாய�ைய ைமயமாக� ெகா�ட
கைத. அைத ��தா�ட� ெசா�ல� ெதாட��ேன�.



நா� ெசா�ல� ெசா�ல... அ�த� கைத�� ெரா�பேவ இ�வா�� ஆ�
ேக�டா�.

கைதைய� ெசா�� ���தேபா�... ��தா எ�ைன பல�ைற
பாரா��னா�. ���� த���ெகா��தா�.

"�வா��� இ�த� கைத ச�யா வரா�. இைத ேவ� ெச��யா���
�ைற�த ப�ெஜ��� படமா��ேவா�'' எ�றா� ��தா. அ�ப�ேய
இ�த� கைத படமா� வ�தேபா� ��மா உல���, ப���ைக
வ�ட���� என�� பாரா�� �ைட�த�.

இ�ேபா��ட என� அ�ம��ட� இ�த� கைத�� ���க�ைத
ேமைடக�� ���� கைதயாக� ெசா��வ��றா� ைடர�ட�
ஆ�.�.உதய�மா�.
அ�த� கைத?

"மகா�மா கா����, ந�ைக கா�தாம���!''



வ

கா�தி�� கா�தாமண���!

ச�யான ����ெப� அவ�. ஏதாவ� ச�க ேசைவ ெச��
�னச� த� பட��, ெச���� ேப�ப�� வ��ப�
பா����ெகா�வா�. ஒ�நா� த�ைன�ப�� ெச��

வரா��டா�� அ�ெச� ஆ���வா�. அ�� அவ��� ச�க
ேசைவ ெச�ய வா��ேப �ைட�க��ைல. எ�ன ெச�யலா�’ என
ேயா��தா�. காைர எ���� ெகா�� �ள��னா�. அ�ேவகமாக
ஓ��� ெச�� ஒ� மர��� ேமா�னா�. �ர�ஸு�� ���
ெகா��தா�.
"கா� �ப��� �ரபல ச�க ேசவ� ம��ைழ�� உ�� த��னா�” என
ெச�� வ�த�. ����யானா�.

அவைள மண�க�ேபா�� �ைறமா���ைள அவைள� க���பா�.
'�ள�பர���காக � ஆைச�ப�� ெச�த கா�ய��� உ�
உ��ேபா���தா� எ�னாவ�?’என� க���பா�.

'உன�காக மா���ைள எ�வள� நா�தா� கா���� பா�? க�யாண�
ேவ�டா�� ம������ேட இ��க. எ�க���� வயசா��. �
உடன�யா அவைர க�யாண� ப������ ���ப� நட��ற
வ�ைய� பா��மா’என அவ�� ெப�ேறா�க�� க���பா�க�.

அைத அல��ய�ப������ ஹா�� ேசாபா�� உ�கா��� 'அ���
எ�ன ெச�� ேப�ப�� ேப� வரைவ�கலா�?’ என
ேயா����ெகா����பா�.





அ�ேபா� ஐ�ப� வய� ம��க�த�க ஒ� ெப�ம� தன�
கணவ�� ைகைய� �����ெகா�� வ�� 'அ�மா... எ�ேப�
கா�தா. எ� கணவ��� க� ெத�யா�. அவ��� பா�ைவ �ைட�க
உத��க�மா’என� ேக�பா�. உடேன ��� எ��த ச�கேசவ� தன�
�.ஆ�.ஓ.��� ேபா� ேபா�வா�.

"ஒ� ஏைழ�� பா�ைவ �ைட�க உதவ�ேபாேற�. ஆபேரஷ���
ேதைவயான ஏ�பா�கைள� ெச��க. அேதாட... �ர�ஸு��� ���
ெசா����க'’என� ெசா����� உத� ேக�� வ�தவ�க�ட�
�சா��பா�. 'எ����� வ���க? ��க யா��மா?'

அ�த� ெப�ம� பலமாக� ���பா�.

'��க யா�?� ேக�ட� த�பா?’என ச�கேசவ� ேக�பா�.



"யா�?� ேக�ட�� பைழய �ைன� வ������மா. 30
வ�ஷ�க��� ��னா� நா� �க�ெப�ற ந�ைக. எ� ெபய�
கா�தாம�. ஒ�சமய� ர��� ேபா��ெகா����ேத�. ஒ�
�ேடஷ�� ர�� ��ற�. ‘எ�த �ேடஷ�?’என ெத����
�ற��காக தைலைய ��� ெவ�ேய எ���பா��ேத�. அ�ேபா
�ளா�பார��� மாைலக�ட� ெதா�ட�க� ��டமா
���������தா�க. அ�ேபா ஒ�வ� 'அேதா... ந�ைக
கா�தாம�'� எ�ைன�பா��� க�த... அ�த� ��ட� எ�ைன
ேநா�� ஓ�வ�� என�� மாைலகைள� ���, எ��ட�
ைகெய���� வா��னா�க�. என�� எ� �கைழ �ைன��
ெப�ைமயாக இ��த�. ர�� �ள��ய�. நா� என��
அ���க�ப�ட மாைலகைள பா��தேபா� அ�� �ல கத� �லா�
ஆன மாைலக�� இ��தன.

'கத� மாைலெய�லா� ேபா����கா�கேள’ என நா� �ய��ேபா�
ேக�க... அ�ேபா� ப�க�� இ��ைக�� இ��த ஒ��த� ெசா�னா�...
'நாம பயண� ெச�ற ர��ெப����� ��னால இ��க ெப���ல
மகா�மா கா���� பயண� ெச��������கா�. அவ���
அ���க� ெகா��வ�த மாைலகைள உ�கைள� பா��த பரவச���
கா��ைய மற�� உ�க��� ேபா���டா�க' எ�றா�. 'அ��...
கா��ைய ����� இ�த கா�தாம�ைய� பாரா��னா�க. இ��...
இ�த கா�தாம�ைய உன��� ெத�யல. அைத �ைன��� தா�மா
���ேச�. கா��ேயாட �க� உலக� உ�ளவைர��� �ைல���. அ�
�யாக���� �ைட�த உ�ைமயான �க�. ஆனா.. எ�ைன�
ேபா�றவ�கேளாட �க� எ�ப� த�கா�கமான�. �ைல ெகா���
வா��� ேபா-யான �க� �ைல�காத�மா’ என� ெசா�ல... அ�த
ேசவ��� தைல�� இ� ���த மா�� இ����. 'ேதைவய���
ெச�வ�தா� ேசைவ’ எ��ற யதா��த�� ����. ஓ��ேபா�
தன�காக கா������ �ைறமா���ைள�� கா�� ����
அ�வா�.

இ�தா� ��தா ��வாச�ட� நா� ெசா�ன கைத.

கா��ைய ��, ஒ� ந�ைக�� இைண�� நா� எ��ய கைத என��
ெப�� பாரா�ைட� ெப��� த�த�.
��தா �� வாச� இய�க��� �ைறமா� ��ைளயாக ���ராம��,
ச�கேசவ�யாக �ஜாதா��  ந��க ேவ� ெச��யா� தயா ����



'ேப�� �க��’ எ�ற ெபய�� இ�த� பட� ெவ�யா ன�.

ைடர�ட� எ�.�. ���ராமைன என�� 'மய���றா� ஒ� மா�'’ பட
சமய�����ேத ெத���. எ�.�.���ராம� இய�க��� பா��ய�
எ��ற தயா��பாள��� 'தா���� �தன�’ எ��ற கைதைய
��ேற�. பா��ய� என�� ஆ�ர�� ஒ� �பா� ம���
அ�வா�ஸாக ெகா�����தா�. கைத ெகா��� ��� மாசமா���,
ஃைபனா�� ஏ�பாடாகாததா� பட����� ெதாட�காம� இ��த�.
இதனா� ெச�ைன பா��பஜா�� இ��த என� அ�வலக����
�ன�� வ����வா� எ�.�.���ராம�. அ�ண�, த��யாக
பழ���ேடா� நா�க�. "தா���� �தன�' கைதைய ேவ�
தயா��பாள�ட� ��� �ட ��� ெச�ேத�. ஆனா�
எ�.�.���ராம��� ைகவச� இ�த�பட� ம��ேம இ��த�.
அதனா� எ�.�.���ராம� எ� ைககைள� �����ெகா��
"இ��� ஒ�மாச� ெபா��க�. அத��ற� தயா��பாள� ����
ெதாட�கா��டா� ���ப�ேபால ெச��ெகா���க�'’எ�றா�.

"உ�க��காக ெர��மாச��ட ெவ�� ப�ேற�'' எ�ேற�.

இர��மாத�� ஆ���ட�. பா��ய��� ஃைபனா��
�ைட�க��ைல.
இ�த� சமய��� ஒேர மாத��� ஐ�� கைதகைள உ�வா��
�����ேட�. ைகவச� கைத இ�லாத ேநர� பா��� தயா��பாள�
எ�.எ�.கா���வநாத�ட���� கைதேக�� என�� அைழ��
வ�த�.

த�� ��மா�� ��க�� ஒ�றாக இ��த ��வன� ஜு�ட�
��ஸ��. இத� உ�ைமயாள�க� எ�.ேசாம��தர��,
எ�.ேக.ெமா���� உட��றவா சேகாதர�களாக வா��த வ�க�.
எ�.�.ஆ�., எ�.எ�.��வநாத�, ��ன�பா ேதவ� ஆ�ேயாைர
உ�வா��யவ�க�. 'ஜு�ட� ேசா�’ என அைழ�க�ப�ட
ேசாம��தர��� மக�தா� எ�.எ�.கா�. இவ�ைடய தயா����
ஏ�கனேவ 'வாயா�’ பட���� நா� கைத எ����ேள�. கா���,
ைடர�ட� ம�ைர ��மாற�� இைண�� கைத ேத��
ெகா����தா�க�. அத�காக�தா� எ�ைன அைழ����தா� கா�.

அவைர� பா��� ‘தா� ��� �தன�’ கைதைய� ெசா�ேன�.



நகர��� ஒ� நைக�கட� வ���� ேவைல பா���� இைளஞ� 30
ப�� நைககைள� களவா� ��ைர�ப�தய��� �தா�
ேதா����வா�. ��மண� ெச�� 30 ப�� நைகைய
வரத�சைணயாக வா�� வ���� ைவ���ட ��ட��வா�.
�ராம��� ெப�பா��� ��மண� நட���. �த�ர�� ேபா�தா� 6
ப�� நைகைய ெப���டா� �ைற��� ேபா����ப� ெத�யவ��
அவ���. இதனா� �த�ர� நட�கா�. ம�நாேள �ராம��
ப�சாய��� �ைற��� �வாகர�� ெப����வா�.

'இேதாட உன���, அவ���மான கண�� ����ேபா��' என
ப�சாய�� ெசா���. "என���, அவ���மான கண�� இ���
��யல'’என� ேபாரா� அவைனேய கணவனாக அைடவா� அ�த�
ெப�.

கைதைய� ேக�ட கா� உடேன என�� அ�வா�� ெகா��தா�.
அ�த� பண��� ஆ�ர��ஒ� �பாைய எ���� ெகா��ேபா�
பா��ய�ட�, அவ� இ�த� கைத�காக என�� ெகா�����த
அ�வா�ைஸ ����� ெகா��ேத�.

எ� அ�வலக� வ�த எ�.�.���ராம�ட� 'சா�... கைதைய கா�
சா��� ����ேட�. எ�ன சா� ப�ற�. என�� கைத எ��
��தா�தாேன �ைழ�� ஓ��. ேவெறா� கைத�� நாம ேச���
ப���யலா�’ என ெத���ேத�.
��ல�தன �ேராவாக ர��ச��ர��, ேபாரா� ெஜ���� நாய�யாக
ேக.ஆ�.�ஜயா��, ேக.ஆ�. �ஜயாைவ ெவ��ெபற ைவ�பவராக
ெஜ�ச�க�� ந��தன� ‘தா� ��� �தன�’ பட���. இ�த� கைத��
ம��ம�ல... ெசா�த வா��ைக��� பல தயா��பாள�க��� ேப�த�
ெச�தவ� ெஜ�ச�க� எ�பைத நா� ெப�ைம�ட� ெசா���
ெகா��ேற�.

�பாவ��� 'தா� ��� �தன�’ ���. ஆனா� பட� ெட����� பல
��க�ட� ���ற�. ஏ�கனேவ 'வாயா�’ பட� கைத�ேக என��
ஏழா�ர� �பா� தரேவ��� கா�. இ�த� பட��� கைத���
ஏழா�ர� பா��. இ����� அவ�� க�ட�ைத� பா��� நா�
பண� ேக�க��ைல.

�பாவ� ெகா�டாட எ��ட� பண��ைல. மைன� ம��� ஆ�
�ழ�ைதக���� ஒ� �������ட எ��க��ைல.



"எ�ன�க... ���சா �பாவ�. இ�ப� ேபசாம ைகைய� க������
உ�கா�����தா எ�ப�? ��ைள�க உ�க �க�ைதேய பா���க.
கவ����களா? அ�க� ப�க��ல ேவ�� ெவ������� ��கலமா
இ��கா�க. ந�ம �� கைள��லாம இ���. கா� சா���ட� ேபா�
��க பண� ேக�டா இ�ேல�னா ெசா���வா�? உ�க��� அவ�
தரேவ��ய� இ��ேக. வா���� ேக��க. பண� ���பா�''
எ�றா� எ� மைன�.

எ��ேத�. ச�ைடைய மா��ேன�. "எ�ப��� அவ���ட பண�
வா���� வ�ேற�'' என ஜப�த�தாக டா�� �����ெகா��
கா��� அ�வலக����� ேபாேன�.

அ�ேக... கா�ைய அவமான�ப����ற மா��யான ச�பவ� ஒ��
அ�வலக வாச�ேலேய நட��ெகா����த�.



�

க�பைனைய மி�சிய நிஜ�!

பாவ�� ெசல��காக... என�� வரேவ��ய பண��� ெகா�ச�
ேக�கலா� என டா�� ���� எ�.எ�.கா��� ஆ�ஸு���

ேபாேன�.
ஆ�� வாச�� ஐ�தா� ேப�க� ஒ� கா���ம�� தைலைம�� ��
தயா��பாள� கா�ைய �ம�சன� ெச��ெகா����தா�க�.

"��க�லா� பண�கார�க. ஒ�க��ெக�லா� �ன�ேதா��
�பாவ�தா�. ஆனா... நா�க ஏைழ�க. வ�ஷ���� ஒேர
�பாவ�தா�. ச�பள�ைத பா�� வ�சா எ�ப� ெகா�டா�ற�?'' என
தகாத வா��ைதகளா� ���� ெகா����தா�க�. அ�ேக
�����தவ�க� எ�ேலா�ேம என�� ப��சயமானவ�க�தா�.

"பண�பா���காக ஒ� ம�ஷைன த�பா ேபச��டா�. இ��� ��ன
அவ� அ�� பட�கைள எ�����கா�. அ��காக ச�பள�
������கா�ல. அவ� ேபா�ட ேசா�ைத இ�வள� நாளா
�������க�ல. இ� இ�ைன�ேகாட ேபாற �ஷயமா? நாைள�ேக
அ��த பட� ஆர���சா�னா ேவைல பா��கமா���களா?'' என
அவ�க�ட� ெசா����� அ�வலக����� ேபாேன�.

கா� தயா��த பட�க� எ�லாேம ெவ���பட�க�தா�. அ��ற�
எ�ப� அவ��� ந�ட� வ�த�? ���தா� �பாவ�. ெசா�னப�
'தா���� �தன�’ பட� ��ஸாக ��யாதப� எ�ப� வ�த�
ெட���?



'பாமா �ஜய�', 'ெந�ச� மற�ப��ைல', '�தா�ட�', 'வாயா�',
'���’ ஆ�ய எ�.எ�.கா� தயா��த ��ைதய பட�க�� ��ன�
��ன ெட���, இ�த� பட��� ெமா�தமாக ேபா�� அ���ய�.
இத��� காரண�.... எ�.எ�.கா� ந�ல கைத அ�� உ�ளவ�. பட�
ெவ��ெபற க�ைமயாக பா�ப�பவ�. கைதைய ெம�ேக�த
கண���லாம� ெசல� ெச�வா�. �லசமய� ஆ� மாச�க��ட
கைதைய ��கஷ� ெச�வா�. �வா����காக ெசல� ெச�தப�ேய
இ��பா�. இதனா� அவ�� பட� ெவ���படமாக அைம�தா��
அவ��� ைகைய� க����.

இ�ேபா� 'தா���� �தன�’ பட��� ெமா�தமாக வ�� இ����
���த� ெட���.

இைதெய�லா� அைச ேபா���ெகா�ேட அ�வலக� ����
ேபாேன�.



ஒ� �ைல�� �க� ேசாகமாக அம�����தா� கா�. எ�ைன�
பா��த�� “கைலஞான�... உ�கைள�தா� �ைன��������ேத�.
ந�லேவைள ��கேள வ�����க'' எ�றா�.

"எ�ன சா�?''

"எ���ட பண� இ��தா ���கமா�டனா? நா� அ�ப��ப�டவனா?
நா� ஒ� ���யமான ஃைபனா�� யைர� பா��� பண� வா�க�
ேபாக��. அ�பதா� பட�ைத ��� ப�ண����. ஆனா ெவ�ேய
ேபாக ��யாதப� வ�ய மைற�� ���������கா�க. ��க ஒ�
உத� ெச�ய ���மா?''”

"ெசா���க சா�.''

“"யா���டயாவ� ஒ� ஐயா�ரேமா, ப�தா�ரேமா... கட� வா����
வ�� ���க. இவ�க��� ெகா����� அ��றமா நா�
ஃைபனா��யைர� பா��க� ேபாக��.''

"கவைல�படா��க சா�. நா� ெர� ப���� வ�ேற�'' என�
ெசா����� நா� வ�த டா���ேலேய �ள��ேன�.
ைமலா��� ஆட� ெத��� ெவ�க�ராம அ�ய� எ��ற எ�
ஆ��� ந�ப� ������ ேபாேன�. நட�த �ஷய�கைள அவ�ட�
ெசா��... "எ�ப�யாவ� ப�தா�ர� �பா� உடேன ேவ��''
எ�ேற�.

என�� பல இ�க�டான ேநர�க�� உத�யவ� அவ�. அ�த
ந���ைக�� ேக�ேட�.



"இ��தைதெய�லா� �பாவ��� ெசல� ப���ேட� கைலஞான�.
ைகல பண��ைலேய?''

"உ�கைள ந�� வ���ேட�. எ�ப�யாவ� ஏ�பா� ப���க.''

ஏேதா ேயா��தவ�... "ச�... வா'' என, நா� வ�த டா���ேலேய
ஏ�னா�. அவ�ைடய ந�ப�க�� ஒ�ெவா� ����கா ேபானா�.
இ�ப� பல இட�க�� ���ய��� இர� 12.30ம��� ����
ெவ�க�ராம அ�ய�� ����� வ�ேதா�.

"�பாவ� எ�பதா� எ�ேலா�� பண�ைத ெசல� ப����டா�க�.
அதனா�தா� அவ�� ந�ப�க�ட� பண�ெபற ��ய��ைல...' என
நா� �ைன��� ெகா����தேபா�... "இ�தா கைலஞான�. இ�ல
ப�தா�ர� இ���'' என எ��ட� ெகா��தா� ெவ�க�ராம அ�ய�.
'பல ��க��� அைல�சாேர... பண�ைத எ�க ெர� ப��னா�...'
என நா� அவைர� பா��க... “

"யா���ட�� ெமா�தமா அ�வள� பண��ைல. அவ�க ைகல
இ��த ஐ�� ஆ�ர�கைள வா�� � ேக�ட ெதாைகைய ெர�
ப�� ேன�'' எ�றா�.

அவ��� ந�� ெசா����� பண��ட� அ�காைல ஒ� ம���
எ�.எ�.கா��� அ�வலக���� வ�ேத�. இ�ேபா�� அ�த
ெதா�லாளா�க� ஆ�� வாச�� ��டமாக �����தன�. உ�ேள
ெச�� பண�ைத� ெகா��ேத�. பண�ைத வா��ய கா�, அ�த
ெதா�லாள�கைள ����� ����� ெகா��தா�.

"கைலஞான� ��க ெச�த இ�த உத�ைய நா� எ�ப��
மற�கமா�ேட�. இ�ேபா நா� ஃைபனா��யைர� பா��க� ேபாேற�.
அ�பதா� பட�ைத ��� ப�ண����. நா� �ள��ேற�. ��க��
����� �ள���க'' எ�றா�.

உைழ�தத�கான ஊ�ய�ைத ேபாரா� வா��வ� ெதா�லா���
உ�ைம. அேதசமய� ஒ� ந�ல �தலா��� க�ட� ேந��தா� ேதா�
ெகா��� கா�க ேவ��ய� ஒ�ெவா� ெதா�லா��� கடைம.
இய��ேலேய என�� இ�த �ணா�சய� உ��. இ�த ��ஷ� வைர
நா� அ�ப��தா� வா���ெகா�����ேற�.

எ�ப�யாவ� �பாவ� ெசல��� கா��ட� பண� வா���ெகா��
வ�வதாக எ� மைன��ட� ெசா����� �ள��ய நா� இ�ேபா�



ெவ�� ைகேயா� �� வ�ேத�.

ம�றவ�க�� க�ட�ைத� ேபா�க யா�ட�� உத� ேக�ேப�.
ஆனா� என�ெகன உத� ேக�க என�� ��சமாக இ����. அதனா�
ஆ� �ழ�ைதக� ெகா�ட எ� ெப��ய ���ப� இ�த வ�ஷ�
�பாவ�ைய� ெகா�டாட��ைல.

எ�.எ�.கா� �� என�� �க�ெப�ய ம��� உ��. அத���
காரண�... அவ�� �றைம. அைத�� �� அவ�ைடய ���� நட�த
ஒ� �க�� இ�ேபா�� எ� இதய�ைத உ���யப�ேய இ���ற�.

1960 காலக�ட��� நா� ஒ�ெவா� ��மா க�ெப�யாக ‘கைத
ேவ�மா?’ என ஏ� இற��� ெகா����ேத�. அேதேபால �ரபல
தயா��பாள�க�� ��க���� ேபா� கைத ெசா�ல �ய�� ெச��
வ�ேத�. அ�ப��தா�... த�� ��மா�� ���ய தயா���
��வனமான ஜு�ட� ��ஸ��� �தலா�க�� ஒ�வரான
ேசாம��தர� எ��ற ேசா� சா� ������ கைத ��பத�காக�
ேபாேன�.
நா� ேபானேநர� ��� ��� ஒேர ��ட�. ����������
அ�ைக� �ர�� ேக�ட�.

அ�ேக... ஜு�ட� ��ஸ��� ஊ�யரான என� ந�ப�
���ெகா����தா�. அவ�ட� �சா��ேத�.

"கட�, வ�� தைல��ேமல ேபா� ேசா� சா�� உட�நல�
பா��க�ப�� ப��தப��ைகயா��டா�. ப�ென�� வய��ட �ர�பாத
சா�தாதா� த� அ�பாைவ கவ������ட�. அ�பா, ப�க��லேய
��காம உ�கா����� அவ���� ேதைவயான ம���,
மா��ைரகைள ேநர� தவறாம த��. ெப�ற தக�பைன, ெப�ற தா�
மா�� கவ������� அ�த� ெபா��. இ�ைன�� ம��� ���க�
ேபா����. "சாக�ேபாறவ��� எ���மா ம���, மா��ைர?'�
ம�����கா�. '��க ந�லா இ��தா�தான�பா நா�க�� ந�லா��க
����?'�’சா�தா அழ��, க��ைர �ைட�� ����� ம��த
வா��� சா������ 'மகேள ெகா�ச� கா� ���க ���மா?'�
ேக����கா�. ��ஷ��ல கா� ெர� ப���� வ�� 'அ�பா...
அ�பா...'� எ����. அைச��ைல. 'அ�பா ெச���டாேர'��ற
அ�����ல அ�ப�ேய மய��� ச��த சா�தா�� ெச���ேபா��'' என
ந�ப� ெசா�ல... என�� இதயேம ெவ������ ேபால இ��த�.



ஒேர ��ல ஒேர ேநர��ல ெர�� சா�. அ��� வாழேவ��ய
இள����� சா�தா ெச�த� ேக���ப�ட எ�லா� மன��
ெநா����தா� ேபா��.

தகவ� ெத���, ��மா ���க� வர ஆர���சா�க. அ�த
�ரபல�க�னால வா���� அழ ��யல. உ�����ள ���
அ�தா�க. கைத���ட �ைன�க ��யாத அ�த �ஜ�ைத ேந��
பா��� நா�� ��க�ப�ேட�. அ�� ���க அ�ேகேய
இ������ வ�ேத�.

ஜு�ட� ேசா��� மக� கா� எ�பைத�ட, தயா��பாள� கா�
எ�பைத�ட... அ�த� பாசமக� சா�தா�� அ�ண� கா� எ��ற
வைக��, நா� கா� �� ெரா�ப ம����, ��ய�� ெகா����ேத�.

'தா���� �தன�’ பட� ெவ�� ெப�றா�� அவ�� ��ைதய
பட�க�� ��த� ெசல� �ைம ெமா�தமாக இ�த� பட���
ஏ�யதா�... ப�றா��ைற�� ��ஸான பட� எ�பதா� ந�ட�
உ�டான�. அதனா� ெதாட��� அவ� பட� எ��க��ைல.
உட�நல��ைற�� ஏ�ப�ட�. அத��ற� அவ� எ�ேக இ���றா�
எ��� என��� ெத�ய��ைல.
நா� ெப�ய தயா��பாளரா�, பரபர�பாக ெசய�ப��... நா��
பரபர�� �ைற�� ���� ஓ�ெவ���� ெகா����ேத�.

கா� சாைர நா� பா��� �மா� 23 ஆ��க���� �ற�.... 2000-ஆ�
ஆ��� எ� ����� ��ெரன வ�தா� கா�. அ�ேபா� அவ� ெச�த
கா�ய� எ�ைன உ�����ட�!



'தா

நாணயமானவ�க�!

���� �தன�' பட����� �� எ�.எ�.கா�, பட�
தயா��க��ைல. ச��கைர �யா�யா� பா��க�ப�டா�.

அ�ேபா� தைலயா��� ��த� ஒ� அ�வா� ��� �ல� கா���
ேநாைய �ண�ப��த... ��த�� ம�ைம�� மய��, ��த�டேனேய
�லகால� இ��தா� கா�. ஒ� இ�க�டான  ேநர��� ப�தா�ர�
�பா� பண� ெகா��� உத�ய எ� ந�ப� ெவ�க�ராம ஐயைர நா�
எ��டேன ஒ���� பா��னராக ைவ��� ெகா�ேட�. அவ�
ெபய�ேலேய 'எ����� ஜ�ன�' பட�ைத�� தயா��ேத�.
23 வ�ட�க���� �ற�...

2000-மாவ� ஆ��� ஒ�நா� தயா��பாள� எ�.எ�.கா� எ�
����� வ�தா�. தா� ெகா��வ����த ைபைய� ���தா�.
அ����� ஒ� த�ைட எ��� பழ�கைள ைவ�தா�. அத� ��
க���க�டாக பண�ைத ைவ�� 'வா���க�க கைலஞான�' எ�றா�.
நா� அவ��� ��ற கைத�காக அவ� என��� தரேவ��ய
ெதாைகைய வ���� ேச��� ெகா��தா�. அவ�� இ�த� ெசய�
'இ�ப��� ஒ� ம�ஷனா?’ என �ய��� எ�ைன உ�����ட�.
ேப�ேச வர��ைல.

"ெசா�� ஒ�� ��க ��யாம இ������������.
எ��பாராத�தமா இ�ேபா ��� பண� ைக�� வ����. யா�, யா���
நா� பண� தரேவ�����தேதா... அவ�கைள ெய�லா�
ேத������ ��ல ேபா� ெகா����� வ�ேத�. ‘தா���� �தன�’
பட ��ஸ�ேபா... �பாவ��� �த�நா� ப�தா�ர� பண� ெகா��த
உ�க ந�ப� ெவ�க�ராம அ�ய����தா� �த�ல ���ேத�.
கைட�யா ஒ�க��� ெகா���ேற�'' எ�றா�.

நா� கா��� ைககைள� �����ெகா�ேட�. ந�� ெசா�ல
வா��ைதக� வர��ைல.



"இ�ப எ�ன ப���க கைலஞான�?''

"ஓ��லதா� இ��ேக�.''
"எ���ட பண� இ���. ஃைபனா�ஸு� தர ஆ� இ���.
ஆ�ஸு�� இட� பா��க. உ�க ேப�லேய நா� பட� தயா���ேற�''
எ�றா�.

வளசரவா�க��� ேவ���அ�ம� ேகா�� ெத��� இட�
பா��ேதா�. ஆ�� ெச�-அ���� இர�� ல�ச �பா� ெசல�
ெச�தா�. எ� ெபய�ேலேய க�ெப� �வ��னா�.



"யாைர ைடர�டரா ேபாடலா� கைலஞான�?''

"��...''

ம�நா� ��ைவ� ச����� ேப� ஒ� ல�ச �பா� அ�வா�ஸு�
ெகா��தா�.

த� ைக����த �ல ல�ச�கைள ைவ�� இ�த ��ேன�பா�கைள�
ெச�����, ெப�க��� ஒ�ேகா� �பா��� ஒ�
ஃைபனா��ய�ட�� ேப� ஓ.ேக. ெச����டா�.
���� கைத, வசன�, இய�க��� பட���� �ைஜேபாட ேத���
���தா���ட�.

�ைஜ�� �த�நா� பண��ட� �ள�� ெச�ைன வ�வதாக
ஃைபனா��ய�� ெத������தா�. நா�க� அவ�� வ�ைக�காக
கா����ேதா�.

ஃைபனா��ய�ட���� ேபா� வ�த�.

"உ�க��காக வ����த பண�ைத எ� மக� ஒ� ெத����
பட���� ஃைபனா�� ப����டா�. இதனா� என���,
அவ���� ���� �ர�சைனயாக இ���. ஸா�...” என�
ெசா����டா�.



இதனா� �ைஜ நைடெபற��ைல. ேவெறா� ஃைபனா��ய�ட�
ேப�வ�தா� கா�. இ��� தாமத�பட... "��க எ�ேபா பட�
ஆர���சா�� ��சய� நா� ப��� த�ேற�. அ�வைர ��க
என�� ெகா��த அ�வா�� உ�க�டேம இ��க���'' என ஒ�ல�ச
�பாைய ����� ெகா�����டா� ��.

இ�த ��ஷ�வைர அ�த அ�வலக� என� ெபய�ேலேய இ���ற�.
அத�கான வாடைகைய� ெகா��� வ��றா� கா�. எ� ெபய�� பட�
தயா���� �ய��ைய�� அவ� இ��� ைக�ட��ைல.

இ�ப� சேகாதரைன�ேபால அ��கா�� ெந�ழ ைவ��� ஒ�
ம�தைர நா� பா��தேத��ைல.

எ�லா�வ�ல இைறவ�� ஆ��ட� அவ� நல�ட� வாழ அ�த
இைறவைன ேக��� ெகா��ேற�.
1962 காலக�ட���...

'கதா��ய� எ��ற பாைத�� பய��பதா? பாடலா��ய� எ��ற
பாைத�� பய��பதா?' எ��ற த�மா�ற� என�� இ��த�. அ�த�
சமய�... ந�க� �ம������ அ�ண��, ��தா ��வாச�ட�
உத� இய��நராக இ��தவ�மான என� ெந���ய ந�ப�
ேக.எ�.பால���ண�ட� நா� உ�வா��ய கைதகைள� ெசா���
பா��ேப�. பாட�கைள� பா�� கா��ேவ�.

'ஒ� கைத உ�வான�� அைத ெந���ய ந�ப�க�ட� ெசா���
பா��கேவ���. அத� �ல� நம� ��தைன எ�ப�����ற�
எ�பைத ெத���ெகா�ள ����’ என எ��தாள� ��ைம���த�
ெசா������றா�. அத�ப�தா� நா� பால���ண�ட�
ெச��வ�ேத�. எ� கைதக� ம��� பாட�கைள� ெப�ைம�ப���
ேப�வேதா�, தா� ேபா�� இட�க�ெல�லா� என� �றைமைய
�க��� த��வா�.

பால���ண�ட� இர�� ��ய பாட�க� எ�� பா��
கா���ேத�. ‘�க அ�ைமயாக இ��பதாக அவ� ெசா�லேவ...
ேகாட�பா�க��� இ��த 'அ�ணா ஃ����' எ��ற
பட�க�ெப��� பா�� சா�� ேக��� ேபாேன�. ேத�கா, அேசாக�
ந��க ‘தா���ல� ’எ��ற பட�ைத� ெதாட�����த� அ�ணா
ஃ����.  இத� உ�ைமயாள� ��க�. (க�ைக அமர�� மாமனா�).
‘மாய ம�த�', ’பா�தா� ��ட�’ பட�க�� கைத-வசனக��தாவான 



ஏ.எ�.���ைவ ெவா���� பா��னராக ேச�����தா� ��க�.
����ட� என�� ஏ�கனேவ பழ�க� உ��. நா� அ�வலக�����
ேபான ேநர� கைத �வாத� நட���ெகா����தா�க�. நா�
ெவ�ேய அம��தப�ேய கைதைய� ேக��� ெகா����ேத�.
அைரம� ேநர� கைதைய� ேக�ட நா�, 'இ�த� கைதைய
ேவ�மா�� மா��யைம�க லாேம’ என எ�ைன மற�� �ர�
ெகா����� ேட�.

இைத� கவ��த ���, 'அட ந�ம கைல ஞான�... வா�க... வா�க’
என அைழ�� ��க��ட� அ��க� ெச�� ைவ�தா�. எ�ைன
�வாத��� �� உ�காரைவ�த ��க�, 'இ�த� கைத ைய எ�ப�
மா��� ெச�யலா�, ெசா���க?’ எ�றா�.

அைரம�ேநர� கைதைய எ� க�பைனைய�� கல�� ெடவல�
ப�� ஒ�ம� ேநர� கைதயாக� ெசா�ேன�. அ�த கைத��
���ைல�ேக�ப ஒ� பா�ைட�� உடேன க��� பா�ேன�.

'உ�வ�க� மா�� ப�வ�க� மா��
ெப�ற பாச� மா�மா? ர�த பாச� ேபா�மா’

-என நா� உ��� பாட... எ�ேலா�� ைகத��னா�க�.

"ஒ�க ேப� எ�ன ெசா���க?'' என ��க� ேக�டா�.

"கைலஞான�''.

"��க கைலஞான� இ�ல... 'கைதஞான�'� ேபைர மா���க�க''
என� ெசா��� ���தவ�... "நாைளல��� ��க இ�த கைத
இலாகா�� ேச���ெகா�ளலா�. இ�ப எ��காக ��க எ�க
ஆ�ஸு�� வ���க?'' என� ேக�டா�.

"பா�ெட�த சா�� ேக�� வ�ேத�.''
"ைகவச� பா�� வ������களா?''

உடேன நா� பாட ஆர����ேட�...

"�ற�பத��� இற�பத��� ந��ேல -ம�த�

ெப�ய ெப�ய கன� க�டா� ��யேல

வா�வத��� தா�வத��� இைட�ேல -��



வ�வெத�த உ�வ��ேலா ெத�யேல'’

....நா� பா�ய��, "ேசாக�பா�� இ�. காத� பா�� இ��கா?'' என�
ேக�டா�.

'ெவ��லா �க� பா��

அ� க��ேல �க� ேத��
வ�ணம��� வான���� ெப�����

வ�� ஆ��'

இ�த� ப�ல�ைய நா� பா��கா��ய�� உடேன எ� ைகைய�
���� இ����ெகா�� ப�க�� அைற��� ேபானா� ��க�.

அ�ேக இைசயைம�பாள� த��ணா���� (இைளய ராஜா��
��நாத�) ஸா� க�ேபா�� ெச�� ெகா����தா�. அவ�ட� 'இவ�
ேப� கைலஞான�. பாடலா��ய�’ என அ��க� ெச��ைவ�தா�.

இ� பாட�கைள�� பா�� கா���ேத�. உடேன தன� பா���
இைசயைம�� அச����டா� த��ணா����.

‘யாைர வ�� பா�ெட�தலா�’ என அவ�க� ேயா���� ெகா����த
ேநர��� நா� ேபா���ேட� ேபால. எ�ைனேய
பாடலா��யரா����டா�க�. என�� சா�பா� ேபா��, ைக�ெசல���
��� பண�� ெகா��தா�க�.
இ�த �க�� ச���ழைம நட��ற�.

"��க��ழைம ெமஜ��� ���ேயா�� ஸா� ெரகா��� ப�ேறா�.
காைலலேய ���ேயா��� வ����க'' எ�றா�க�.

நா� வான��� பற�ப�ேபால பற�� வ�� ேக.எ�.பால���ண�ட�
�ஷய�ைத� ெசா�ேன�.

"கைலஞான� அ�ேண... இ� ��க 'க�ஞ� கைலஞான�'. அதனால
ெக�-அ�ைப மா���க. க�ஞ� �ரதா ேபா� சா�ைவ ேபா���க�க''
எ�றா�.

சா�ைவ உ�டா��ய ச�கட�!



"உ

சா�ைவ ப��திய பா�!

�க��� ந�லேநர� வ��� என�� ந�லா� ெத���.
க�ஞரா����க. அதனால இ�ப ��க ஒ� ேவைல ெச�ய��.

�யாபா� மா�� ச�ைட ேவ�� அ�யாம... க�ஞ� �ரதா மா��
ெப�ய சா�ைவ வா�� ேமல ேபா���க�க. அ�ப�தா� ம�யாைத
�ைட���. ெர�கா������ ேபாற��� ��னா� (க�ேச� சாைல��
உ�ள) ெச�கழ� ��ைளயா��� ேத�கா� உைட����� ேபா�க''
என ஆேலாசைன ெசா�னா�.
நா��, உவைம�க�ஞ� �ரதா�� ம�ைதெவ� அட�சா� �த�
ெத��� ப�க���ப�க�� ���� �����ப��, இ�வ�� ந�பாக
இ��ப�� பால ���ண���� ெத���. அேதா� �ல பாட�கைள
நா� எ���கா��� ேபா� �ரதா அைத ���த�� ெச�வா�. அவசர
ேதைவக��ேபா� "கைலஞான�... � ��� இ���மா?” என
ைகமா��� வா��வா� �ரதா. இ��� பால���ண���� ெத���.
அதனா�தா� �ரதாைவ� ேபால சா�ைவ ேபா���ெகா���ப�
பால���ண� ெசா�னா�.

�ரதா எ��ய "அ��� ேத�� எத��? �... அ����
இ��ைக�ேல... என��'’ எ��ற பாட� ����ன�ைசெய�லா�
ஒ���� ெகா����த ேநர� அ�. என�ேகா �ரதாைவ� ேபால
சா�ைவ அ�ய தய�கமாக இ��த�.



பார�யா� �� ஏ�ப�ட ஈ�பா� காரணமாக ���ர��ன� தன�
ெபயைர ’"பார�தாச�'’ என மா���ெகா�டா�. பார�தாச�� ��
ஏ�ப�ட ஈ�பா� காரணமாக "���-ர�ன-தாச�' என ெபா�� வ��ப�
'�ரதா’ என� ெபய� மா�யவ� இ�த ��ய�. �ரதாைவ�
ெபா��தவைர ‘�� எ�றா�� தவ� தவ�தா�. ஒ��ைற தன�
'���' ’ப���ைக�� பார�தாச� எ��ய ஒ� க��ைரைய
க�ைமயாக �ம���த �ரதா, '�ர� ெக�ட ��ேல’ என� ெதாட��
ப�கா�டமாக ப�ல� ெகா��தா�.

அதனா� �ரதாேபால சா�ைவ அ�ய என�� அ�சமாக இ��த�.

இ����� நா� �ரதா�ட� 'என�� பா�ெட�த வா���
�ைட�த�����, ��க��ழைம பாட� ெர�கா��� இ��ப�வைர'
அவ�ட� ெசா�ேன�.

"பேல... பேல... அ� �� ப���க'' என உ�சாக� ப���னா�.
"சா�... நா� வ�த �ஷய� ேவற...''

"எ�ன?''



"உ�கைள மா��ேய சா�ைவ ேபா���க� ெசா�றா� பால���ண�.''

"அவ� ெசா�ன�� த�ேப இ�ைல. இ�த� கால��� ப�தா ெரா�ப
���ய�. ��மா�� பா�ெட�த யா� ேவ��மானா�� வரலா�.
அ�ப��தா� வ�றா�க. ��க வ�ற��� எ�ன?.
க�.ேக.�.காமா��ேயாட த��யா�ேச ��க.''

"அ�ப... நா�� உ�கைள மா�� சா�ைவ ேபா����� ேபாக�மா?''

"க�டாய� ேபாட��. ைமலா��� கபா��வர� ேகா�� ச�ன���
சார� ெட��ைட��ல சா�ைவ ����. வா��� ேபா�����
ேபா�க'' எ�றா�.
அ�த� கைட��� ேபாேன�. �த�தமாக சா�ைவ இ��த�. என���
���தமா�� இ��த சா�ைவ�� �ைலைய� ேக�ேட�. ஆனா�
வா���ற வச� அ�ேபா� இ�ைல. அ�த ேநர��� அ�த� பண�
இ��தா� ஒ�வார� ���ப� நட���டலா�. ஆனா�� ’க�டாய�
சா�ைவ ேபா�ேட ஆக��. யா���ட கட� வா�கலா�?’ என
ேயா��ேத�.

ெநா�����ப��� என�� �னவ�க� பல� ந�ப�களாக இ��தன�.
�� ���� ���சா� என�� ெரா�பேவ பழ�க�. ஞா�����ழைம
���சா�ைய� பா��� எ� �ைலைமைய� ெசா�ேன�.

"��க��ழைம ெர�கா��� ���ச�� பண� த�வா�க. உடேன
����� �����ேற�. என�� 20 �பா ��.''

"��சயமா பண� வ�மா?''

"��சயமா.''

"�� ���ற பண��ல இ��� எ���� ����ேற�. மற��ராம
����� �����. இ�ேல�னா ஏ� ெபாழ�� ெக���ேபா���''
எ�றப� பண� ெகா��தா�.
சா�ைவ வா��� ெகா�� ெச�கழ� ��ைளயா� ேகா��� ேத�கா�
உைட����� டா���� ேபா� ெமஜ��� ���ேயா��
இற��ேன�. சா�ைவைய க��ரமாக இ���� ேபா��� ெகா��
க�ஞ�க��ேக உ�ய நைட நட�� ெர�கா��� �ேய�ட����
ேபாேன�. ���வா�� ேபா�ட�. �ேய�ட� ���� �ட�த�. அ�ேக



ச��� இ���ய� ர�கசா� ம��� இ��தா�. அவ�ட� 'எ�ன சா�
���� �ட��?’என� ேக�ேட�.

"��க யா�? எ��காக வ������க?'' என� ேக�டா� ர�கசா�.

"அ�ணா ஃ����ேஸாட 'தா���ல�’ பட ஸா� ெர�கா���.
எ�ேனாட பா�ைட�தா� இ�ைன�� ��க��ழைம ெர�கா���
ப�றதா ெசா�னா�க.''

"எ�ைன��� ெசா�னா�க?''
"ச���ழைம ெசா�னா�க.''

"அ�ப... ��க ஞா�����ழைம ஆ�� ப�க� ேபாகைலயா?''

"சா�ைவ வா��ற ேபாரா�டேம ச�யா இ����ேச...' என மன����
�ைன�தப� "இ�ைல'' என தைலயா��ேன�.

"�தலா�க����ள தகரா� வ�� ேந�ேத ஆ�ைஸ ���டா�க''
எ�றா�.

எ� தைல�� சாதாரண இ�ய�ல... �க�ெப�ய இ�ேய ���த�ேபால
இ��த�. ேதா�� என��� பழ��ேபான ஒ��தா�. ஆனா�,
'�ைழ�� நட�த ைவ����த ���சா��� இ�ப� �பாைய எ�ப��
ெகா��ப�?' எ��ற கவைலதா� எ�ைன அ�கமாக ஆ���
பைட�த�.

ேநராக பால���ணைன� பா��� அழாத �ைறயாக� ெசா�ேன�.
"எ�ன ப�ண����? அ��த மாச� ெர�கா���. அ�ப�தா� பண�
�ைட���� ெபா� ெசா���க'' என� ெசா������ ேபா���டா�.

'ெபா� ெசா�ற� ெப�ய �ஷய��ைல. ஆனா அ�த �னவேனாட
�ைழ�� ேபா��ேம’ என கவைல�ப�டா�� என�� ேவ�
வ���ைல. ������ ேபா���ேட�.

வழ�கமாக ������� நா� வ�வ��, ேபாவ�� ���சா� ��
���� ெத� வ�யாக�தா�. இ�ேபா� பாைதைய மா�� ேவ�
ெத�வ�யாக ேபாேன�.

'பா�ெட�த� ேபானா�� ேபாேன�. எ� பாைதையேய மா����ேய
��கா’ என மன� ெநா�தப� ேபானேபா�... எ�ேர ச���� எ��ற
எ� ந�ப� வ�தா�. நட�த �ஷய�ைத அவ�ட� ெசா�ேன�.



'ந�ப� அவமான�பட� �டாேத’ எ�பதா� அ������ அைல��
இ�ப� �பா� �ர��� ெகா��வ�� ெகா������ "இ�தா கடைன
அட���. இ�த இ�ப� �பாைய � ����� தரேவணா�.
வா��னவ�க��ட நா� ������ேற�'' என� ெசா�னா�.

�னவ�� கடைன அைட�ேத�. ச�கட�ைத உ�டா��ய அ�த
சா�ைவைய ம��� ���ேலேய ைவ����ேட�.

தயா��பாள� ��க� (��னா�� க�ைகஅமர�� மாமனா�)
தயா���, ேத�கா-அேசாக� ந���வ�த 'தா���ல�’ பட�
பா��ேலேய �����ட�. மாெப�� இைசயைம�பாளரான
த��ணா����யா� (இைளயராஜா�� ��) பாரா�ட�ப�ட  நா�
எ��ய '�ற�பத��� இற�பத��� ந��ேல' எ��ற பாடைல��,
'ெவ��லா �க� பா��' எ��ற பாடைல�� 1986-ஆ� ஆ��
நா� தயா��த 'ேஜா�மல�' பட��� கா���� �ழ��ேக�ப ேச����
ெகா�ேட�. அ�த இர�� பாட�கைள�� ேஜ�தா� பா�னா�.
ெஜ�ச�க��, ேக.ஆ�.�ஜயா�� ெப�ேறா� களாக��, 'ம�வாசைன’
பா��ய�, 'ப��� ��ப�க�’ �ேர�, ‘உ���ளவைர உஷா’ க�கா
ஆ�ேயா� மக�களாக�� ந��தன�.

ஒ� பைட�� பைட�க�ப�ட கால��� ெவ�யாகாம� ேபானா�� அ�
�ற�த பைட�பாக இ��தா� கால� தா��� ெவ�யா�ற ேபா��
ெப�� வரேவ�ைப� ெப�� எ�பத�� என� பாட�கேள சா��.
ஆமா�...!
1962-�  நா� எ��ய

'ெவ��லா �க� பா��’

அ� க��ேல �க�  ேத��

வ�ண ம��� வான����- ெப�����

வ�� ஆ��'

பாட� கா� ��றா�� கட�� ெவ�யா� ர�க�கைள
மய���தா���ட�. அ�த� பாட� இ�றள�� ெரா�பேவ
�ரபலமான�.
நா� எ��ய �க �ளமான வசன�.

அைத ஒேர ���� ேப�வத�� �ரம�ப�ட ர��.



எ

ரஜின� ேபசிய டயலா�!

�ைன �ரதாைவ� ேபால சா�ைவ ேபா���ெகா�ள� ெசா�ன
ேக.எ�. பால���ண��, நா�� 1962-ஆ� ஆ����� �ற�
அ�வ�ேபா�தா� ச���க ���த�. ��தா ��வாச�,

�.ேயாகான�� ஆ�ய இய��ந�க�ட� உத� இய��நராக ��யாக
இ��தா�. நா�� ��மா��� கைத எ�� �ரபலமா� ��யா�
��ேட�. அத� �� 1976-ஆ� ஆ��� பால���ண� த�
ந�ப� ��ஞான� எ�பவ�ட� எ�ைன� ேத�வ�தா�. பைழய
�ஷய�கைள அைசேபா�� ���ேதா�. ���பாக அ�த சா�ைவ
ச�கட�.
"எ�ன �ஷயமாக வ���க?''

"அ�ேண... ேகாய�����ல இ��� எ�.எ�.��மா� எ�பவ� பட�
தயா��க வ����கா�. எ�ைன ைடர�ட ராக ஒ�ப�த� ெச��
அ�வா�ஸு� ெகா����டா�. வா��ைக�ல என��� �ைட����க
�க ந�ல சா��. அ��� �த� சா��. அதனால ��க என�காக
ஒ� கைத ெசா�� �ெரா��ஸைர �����ப������க�னா...
எ�ைன வாழவ�ச ���ய� ஒ�க��� �ைட���'' என� ெசா��
எ� இ� ைககைள�� ப���ெகா�டா� பால���ண�.

"� ைடர�டரா�ற��காக நா� எ�த �யாக�ைத��
ெச�ேவ�''’எ�ேற�.





தயா��பாள�ட� எ�ைன அைழ��� ெச�றா�.

'ஆ� ��ப�க�’ எ��ற கைதைய� ெசா�ேன�.

கைதைய� ேக�� ���த�� 'கைலஞான� அ�ேண... நா� உ�க
பட�கைளெய�லா� பா����ேக�. இ�ப ��க ெசா�ன கைத��
�ரமாதமா இ���. இைதேய தயா���ேற�. ேவற கைத ேவணா�.
ஆனா ஒ� க��ஷ�...' என இ��தா� ��மா�.

"எ�ன ஆனா...?''





"உ�க ந�ப� ேக.எ�.பால���ண� ைடர����� ���. நா�
தயா����� ���. ஒ� ஆ�வ��ல பட� எ��க வ���ேட�. வ�த
��னா�தா� இ�ல ஏக�ப�ட ெபா��� இ��ப� ெத���.
அ�பவ�க�� ேதைவ�ப��. அ�ப�தா� பட�ைத ���க �����
ேதா��. ��க �ைறய அ�பவ�ப�டவ�. அதனால இ�த� கைதைய
நா� எ��க��னா... ��க பட� ���றவைர இ��� ��வாக�
ெச�ய��. அ�ல உ�க���� �ரம�னா நா� இ�பேவ
ேகாய������� ர�� ஏ��ேவ�'' எ�றா�.

நா� கைத ெசா�ற இட��ெல�லா� இ�ப�யான ேகா��ைகைய
எ��ட� ைவ�ப� வா��ைகதா�. �லசமய� நா� ம��தா�
"அ�ேண ��க ெசா�ன கைதைய அ��த� மாறாம அ�ப�ேய
எ��க��னா ��க �ட இ��க��ேண'' எ�பா�க�. அதனா�
��மா� ேக��� ெகா�டத�� ச�ம��ேத�.

��ட �வாத� நட�� ந�ச��ர�கைள ேத�� ெச�ேதா�. அத�ப�
�ேரா �ஜய�மா�. �ேரா�� ���யா, ெசக�� �ேரா ர��,
ெசக�� �ேரா�� ஒ�.�ஜயா என ��� ெச�ேதா�. ஆ� ெப�
��ைளக� ெப�ற த�ப�கைள��, அ�த� ெப� ��ைளகைள��
ப��ய கைத எ�பதா� 'ஆ� ��ப�க�' என பட���� ைட���
ைவ�ேதா�.

'ஆ� ��ப�க�’ பட����� ெதாட��ய�.
கைத�ப� �ஜய�மா��, ர���� தைலமைறவாக வாழேவ��ய
�ழ�. அதனா� இ�வ�� ேஜா�ய�க� ேபால
ேவஷ����ெகா�வா�க�.

'கா� பண� ேசர... காத� �ைறேவற... ைகேரைக பா��க�’ என ஒ�
ெப�ய ேபா��� எ��ைவ��� ெகா�� ஒ� ெத��� ��பா�க�.
ர�� ���� ப�க��� 'கட�த கால�’ என��, �ஜய�மா� ����
ப�க��� 'எ��கால�’ எ��� இ����. இ�வ�� �த�க�ணா�ைய
ைவ��� ெகா�� ��பா�க�.

ர���ட� ஒ�வ� வ�� 'எ�ேனாட வரலாைற� ெசா���க’ என
ைகைய ���வா�.

"உ� ேப� எ�ன?''

"க�தசா�.''



"ஆஹா... 'கா...'னா’ காவ�னா�ல ெதாட��ற மா�� ேப� வ�சாேல
ஓேஹா� வ�வா�க. உதாரண���� ெசா�ல��னா... கா��,
காமராஜ�, க�ணா��, க�ணதாச�, க�டெபா�ம�. ச�... இத��.
ந�ம நா�ல ஓ�ற ந�கைள எ����ேகா... க�ைக, காேவ�, ேகாதாவ�,
���ணா... இெத�லா� 'கா'னா’இன�தா�. க�ட�, கா�ைக, ���,
��, ���... இ��� கானா இன�தா�. இைத�� ��. ���யமான
ெத�வ�கைள எ����ேகா... கா���வநாத�, க�ண�ரா�, கேணச�,
கேணசேனாட த�� க�தசா�... ஆமா ஒ�ேப� எ�ன?''

“க�தசா�...''

"அடடா... இைத�ட ேவெற�ன அ���ட� ேவ��...''

ர�� இ�த ��ட வசன�கைள ஒேர ���� ேப� ந��க��.
இ�தா� கா��. ஆனா� ஒேர ���� ேப�வ�� �ரம� இ��த�
ர����.
இைத� கவ��த நா� ர���� அ�ேக ெச�ேற�.

"ர�� சா�... உ�க���� �ரமமா இ��தா டயலா�ைக �ைற��ேற�.
இ�ேல�னா ைடர�ட���ட� ெசா�� 'க�' ப�� 'க�' ப��
எ��க� ெசா�ேற�. உ�க��� எ� வச�� ெசா���க'' என�
ேக�ேட�.

"ெகா�ச� ெவ�� ப���க'' என� ெசா����� ����
�பா�ைட��� ��� �ர� த���ேபானா� ர��.

வசன�ைத தன���தாேன ெசா��� ெசா���பா��தா�. இர�ேட
��ஷ��� "சா� நா� ெர�'' எ�றா�.

ஷா� ெர�யான�.

ஒேர ���� வசன�கைள� ேப� ந��� எ�ேலா�� ைகத�டைல��
வா��னா� ர��.
நா� ஓ��ேபா� அவ�� ைகைய� ���� வா���� ெசா�ேன�.

"ெரா�ப ேத���'' எ�றா�.

அ���த� நா��, ர���� ெந���ய ந�ப�களா� ��ேடா�.

கா�� ர��ைய அைழ���ெகா�� வ�வ��, ���� ���த��
அவைர� ெகா��ேபா� ��வ�� எ� ெபா���. அ�ேபா� பல



�ஷய�கைள� ேப�, க����கைள� ப����ெகா�ேவா�.

எ�.எ�.��வநாத� இைச�� க�ணதாச� பாட�க� எ�த 'ஆ�
��ப�க�' பட ஸா� ெர�கா��� ேவைலக� ெதாட��ன.

�லெத�வ� ேகா���� சா����ட �ேரா ம��� �ேரா��
���ப��ன� மா�� வ���� கா��� ப���� ேபா��ேபா�
மா�ேம���� ஒ�வ� ஒ� பாடைல� பா�� கா��.

எ�.எ�.��வநாத� அ�ைமயான ��ைன� ேபா�டா�. க�ணதாச�
அழ�ய வ�க�� பா�� எ���த�தா�.
���யாசமான ���. அதனா� ���யாசமான �ர� ேதைவ�ப�ட�.
’யாைர ைவ�� பாட ைவ�ப�?' எ�ற ேக�� வ�த�.

"நா� க��� �ழா ஒ����� ேபா���தேபா� உ�ச�தா��� ஒ�
மாணவ� இ��� பாடைல� பா�னா�. நா� அச����ேட�.
அவைன� பாடைவ�கலாமா?'' என ��வநாத� ேக�டா�.

"��யவ�கைள வரேவ�பத�� நா� எ�ேபா�ேம தயாராக இ��ேப�.
அ�த� பா���� அவ� த��யானவ�� ��க �ைன�சா உடேன
���வர� ெச���க'' எ�ேற� நா�.

அ��த ஒ�ம� ேநர��� அ�த இைளஞ� வ�� ேச�����டா�.
அவ��� ��வநாத� பா�ைட க��� ெகா��தா�.

அ�த இைளஞ� பா�ய பா��� �ர��... பாட� ப�� நட�த
வா�� ���ேயாேவ மய���ேபா���ட�. 'இ�த ஆைள
எ����� ெகா��வ���க?’ என இைச� கைலஞ�கெள�லா�
பாரா��ன�.

�ரலா� வ�க��த அ�த இைளஞ� ச��ரேபா�.
'ஏ�� ��த�மா ஏ� ��னைக

எ�ென�ன எ�ண�க�

உ�ள��� ���ேதா

ெவ�க��னா� அைத மைற�தாேயா'

இ�த� பாட���, �ர��� மய�காதவ� யா�?



பாடைல� பா� ���த�� ��வநாத� கா���, எ� கா���
���� ஆ�ெப�றா� ச��ர ேபா�.

"த��நா��ல உ�ைன அ����க ஆேள இ�ைல. � ெப�ய பாடகரா
வ�ேவ'' எ�ேற�.

ஆனா�... ச��ரேபா� ெசா�ன ப�� என�� 'ஷா�' ெகா��த�.



'ஏ

ஆ� ��ப�க�!

�� ��த�மா
ஏ� ��னைக'

பாடைல� பா� த� �ரலா� மய��ய ச��ரேபா� ெப�ய பாடகராக
வரேவ��� என ஆ��வ��ேத�. ஆனா� ச��ரேபா� ெசா�ன ப��
என�� அ����யாக இ��த�.

"உ�க ஆ��வாத���� எ�ைன��� கடைம�ப�டவ� நா�. ஆனா...
�.�.�கநாத ேனாட ‘ம�ர�த�' பட���� நா� ����
ைடர�டரா��ேட�. க�ேபா�� நட��������த�. அ�ப�தா�
பா�ற��காக ����� வ�தா�க. நா� ெதாட��� ����
ைடர�டராகேவ கவன� ெச��த����ேற�'' எ�றா� ச��ரேபா�.”

ச��ரேபா� ���� ைடர�ட� ஆன�� ஒ��ற� ச�ேதாஷ�.
ம��ற�... 'இ�வள� க��ரமான �ரைல வ������ பாடகரா கவன�
ெச��த� ேபாற��ைலேய...' எ��ற ஷா� என��.
"ச��பா... இைச�� ம����லாம பா�ற�ல�� கவன�  ெச���
ெப�ய ஆளா வா'' எ�ேற�.

ஆனா� ச��ரேபா� இைசயைம��ேலேய கவன� ெச���னா�.
இ����� கால�ேபா��� அவ� இைசயைம�த பட�க�� ச�யாக
வராம�... �யர���� ஆளானா�.

பல வ�ட�க���� �� ஏ�.எ�. எ��த �.�. ��ய� ஒ���
அ�பா ேவஷ��� ந���� ெகா����தா�. நா� த�ெசயலாக
ஏ�.எ�.�� அவைர� பா��தேபா� ஓ�வ�� எ� ைககைள� �����
ெகா�� க�கல��னா�. 'அ�ேண �த��தலா என�� பா�ற
வா���� ெகா����க. ெப�ய �� ஸா� அ�. உ�க ேப�ைச�
ேக�காம ���� ைடர�டரா ேபா� தைல�ல ம�ண�



ேபா�����ேட�. எ� அ�மா�ட '� பாடகரா ஆ���தா இ���
ெப�ய ஆளா வ����படா'� அ�ப�ேபா ெசா�வா�க'' எ�றா�.

"அ��� என�ெகா� சா�� �ைட�சா க���பா உ�ைன� பாட
ைவ�ேப�'' என� ெசா����� வ�ேத�.

ஆனா� அ��த இர�� மாத��� ச��ரேபா� காலமா���டா�.



ஆனா� அவ� பா�யபா��... காலமாகா� ஒ����ெகா�ேட�����

'ஐ�� ெப���ைளகைள� ெப�றா� அரச�� ஆ��யாவா�...'
எ�ப� ெந��காலமாக� ெசா�ல�ப�� வ�� வழ��. அைத
��ய��ப�ேபா� அைம�த�தா� ‘ஆ� ��ப�க�’ பட��� கைத.

அழக�சா� நா�� த�ப��� (சக�ரநாம�-ப�ட�பா�) ஆ� மக�க�.
அவ� ���ப��ட� ஏதாவ� �ேசஷ ��க���� ேபானா� 'எ�ன
நா�� ெசௗ�யமா?’ என �சா��பா�க�.

'எ�தைன ��ைளக�?’ என� ேக�பா�க�. 'ஆ�’ எ�பா�. 'ஆ�
எ�தைன? ெப� எ�தைன?’ sஎன� ேக�பா�க�. ச�� தய�� 'ஆ��
ெப�தா�’ எ�பா�. 'அ�ச� ெப�தவேன ஆ��யாவா�. � ஆ�
ெப�த பா�யா? ச���... மர� வ�சவ� த�� ஊ��வா�’
எ�பா�க�. இ�ப� �சா���ற ஒ�ெவா� �ைற�� அ�த ���ப�
தைலவ� தைல ��வா�. அ�பா தைல���� ��பைத� பா��� ��த
மக� ���யா���� மன�ேபாரா�ட� நட���. இவ�க�
����ெக�ேர ப� �தலா� �.ேக.ராமசா� �� இ����. அவ��
மக� ���ராஜ�. எ�� எ�� �� எ�பதா� அ�வ�ேபா� �ல
ச�சர�க� வ��. அ�ேபா�... 'நா��... ஆ� ெப�கைள�
ெப����க. மன�ல வ�� நட���க. எ���ட ��ர கா�டாத. என��
ஒ� ��ைளதா�. சாைண� ெப�தா�� ஆைண� ெப����ேக�’என
அ��க� ஜ�பம��பா� �.ேக.ஆ�. அ�ேபா�� உ����� ���வா�
���யா.



ஒ��ைற �லசா� ���ட� ேபான இட��� உற��காரேர 'ஆ��
ெப�ணா?’ என� ேக�க... உற�க� ��� தைல���� ��பா�.
உடேன ஆேவசமா���வா� ���யா.

"எ�ன�யா யாைர� பா��தா�� எ�க�பா ஏேதா பாவ� ப��ன
மா�� 'ஆ�� ெபா�ணா?'� ேக����க? ெபா�ண�
ெப�தவென�லா� பா�யா? ஆைண� ெப�தவென�லா� ���ய�
ெச�சவனா? நா� ெத�யாம�தா� ேக��ேற�... உ�ைன� ெப���க
ஒ� தா� ேவ��. உன�� �க� ���க ஒ� ெபா�டா�� ேவ��.
�ம��� ஒ� ெபா�ைண� ெப���கமா�ட? எ�ன�யா �யாய�?
ேயா�... இ�ப� ெசா�ேற� ேக���ேகா... "ஆ� ெப�ண� ெப�த
நா��தா� இ�த ஊ�லேய ���யவா�'� இ�த ஊேர பாரா�ற
அள��� ������ கா�ேறா�''’என சவா� ��வா�. ஆ�
ெப�க�� அ��பா�ப�� உைழ�� ெப�ய �� ஒ�ைற�
க��வா�க�. �ரஹ��ரேவச� நட���. இதனா� ஊேர அ��
�������.

எ������ ைபய� ���ராஜ� ஒ� ெபா�ைள� ����ெகா��வ��
������ ைவ����வா�. ேபா�� ேத�வ��ேபா�  'எ�க
அ�பாதா� ���னா�’ என ��� மா����வா�. �.ேக.ஆைர
�ல���� ���� ஏ��வா�க�. அ�ேபா� 'நா��’ என �.ேக.ஆ�.
அைழ�க ஓ� வ�வா� சக�ரநாம�. 'நா��... ஆ� ெப�ண� ெப�த



� அனாைதயா� ேபா��வ� ெசா�ேவ�. சாைண� ெப�தா��
ஆைண� ெப����ேக�� நா�� ஜ�ப� அ��ேப�. இ�ப எ�
மக� என�� �ல�� மா�� எ�ைன  ெஜ���� அ���றா�.
ஆனா உ� ெபா���க உ�ைன உய��த அ�த����
ெகா��வ�����க. இ�ப� ெசா�ேற�... ஒ� ���ப��ல ெபா��
�ற�தா எ�ன? ஆ� �ற�தா எ�ன? எ� �ற�தா�� ெபா����ள
��ைளயா இ��தா அ�த� ���ப� �ற�பா இ����. அைத உ�
��ைளக ������டா�க. அ�வள� ஏ�... இ��� ேமல�� ஒ��
ெசா�ேற� நா��. கா���� �ற�தெத�லா� ஆ�க�தா�. ேந����
�ற�த� ஒேர ெபா�� இ��ரா. இ���� உலக அர��� �ரகாசமா
����'' என� ெசா����� ���� ஏ� ெஜ����� ேபாவா�
�.ேக.ஆ�.

ெபா����ள ��ைளகளா இ�����டா�, ஆ� ெப�கைள�
ெப�றவ�� ஆ��யாகமா�டா� என �த��த�� எ��ன�
நானாக�தா� இ���� என �ைன��ேற�.

'ஆ� ��ப�க�’ பட� ெவ��கரமாக ஓ�ய�. ெப��பா�� என�
பட�க�� ��யவ�கைள அ��க� ெச�வ� வழ�க�. இ�த� பட���
இய��நராக ேக.எ�. பால���ண��, பாடகராக ச��ரேபாஸு�
அ��க மானா�க�. இத�காக� ெப�ைம�ப��ேற�.

எ�க� ெத��� வய�� ைபய�க� இ�வ� ெத��� ேபா�ற வ��ற
ெப�கைளெய�லா� ேக�, ��ட�
ப���ெகா��������றா�க�.  வய��� வ�த என� இ�
ெப�கைள�� �� ட� ப������றா� க�. அ�ேபா� நா�
������ சா��� ��ெகா����ேத�. அவ�க�� ேக�ைய அ��த
எ� மைன�... ம�ைர�கார�மாவா�ேச... ேகாப��� ெவ��� �ள��
மா��ட� ேபா� அவ�கைள அ��காத �ைறயாக �க� க�ைமயாக�
���னா�. நா� வ�� மைன�ைய� த��ேத�.
"��க ேபசாம இ��க. இ�தமா�� பச�கைள அ�ேம� அ�
ெகா��கேல�னா ச�யா வரா�'' எ�றா�. அவைள� சமாதான�ப���
����� அ���ேன�.

அ�ேபா� என�� ஒ� ெபா���ண��� ஏ�ப�ட�. கைத ேப�வத�காக
ந�ைம ஊ��, ெகாைட�கான�, ஏ�கா�, ேகாய������ ������
ேபாறா�க. ���ப�ைத� பா���� ெகா��ற அள��� ெப�ய



ஆ���ைளக� இ�ைல. எனேவ எ� ��த மக��� ��மண�
ெச�� ைவ���டலா�'�’��� ெச�ேத�

இ�த� �ர��ைனயா� அ�� வழ�க�ைத�ட �க�தாமதமாக ேதவ��
அ�வலக����� ெச�ேற�. 'ஏ�டா ேல��?’ என� ேக�டா�.
�ஷய�ைத� ெசா�ேன�. அேதா� எ� ெப�ய மக��� ��மண�
ெச��ைவ�க ��� ெச����பைத�� ெசா�ேன�. ‘க�யாண�
ெச�� ைவ�கலா�னா�� எ�ப��ப�ட மா���ைள வ�வாேனா?
எ�ன ெசலவா�ேமா?� ெத�யல�ேண'' எ�பைத�� ெசா�ேன�.

"அட�ேபாடா நா�... ெசலவ�ப�� கவல�படாத... நா� இ��ேக�.
அ��� ��னால உன�ெகா� ேயாசைன ெசா�ல��� ெரா�பநாளா
ஆசடா.''

"எ�னா�ேண?''
"இ�தைன கைத எ���ட. ஆனா � எ��� ச�பா��� வ�சமா��
ெத�யல. நா� உன�� ஒ� ஐ�யா ெசா�ேற�. � ஒ� பட� ஆர��.
தயா��க� ேதைவயான ஃ�� ஃைபனா�ைஸ நா� ப�ேற�. நாேன
�ட இ��� அ�த� பட�ைத ���� ஒ� லாப�ைத ஏ�ப��� உ�
ைகல த�ேற�'' எ�றா�.

ஏ�கனேவ எ� மன�� பட� தயா���� ஐ�யா இ��த�. ேதவ�
இ�ப�� ெசா�ன�ேம... 'ப��� �டைவயாக கா��த� மா��' ம����
ஏ�ப�ட�.

'ச�மத�’ எ�ப�ேபா� ச�ேதாஷமாக தைலைய ஆ��ேன�.

"� ெசா�த� பட� எ��க கைத ெர�யா வ�����யா?'

"�...'' எ�ேற�.

ெபா�வாக 'கைதைய� ெசா���கடா’என� ெசா��� ேதவ� இ��
"அ�ப உ� பட�ேதாட கைதைய� ெசா��டா'' எ�றா�.
"ைட��� "��வ�ப�'ேண'' என ஆர���� ��� கைதைய��
ெசா�ேன�.

"கைதல சகல அ�ச�� இ���. ெரா�ப ச�ேதாஷ�டா. �த�ல ஒ�
ந�ல ைடர�டரா ���� ஏ�பா� ப���� வா''எ�றா� ேதவ�.

நா� ர�கனாக இ���� ஒ� ெப�ய ைடர�ட�ட� எ� பட�ைத
இய�க ச�மத� வா���ெகா�� வ�� ேதவ�ட�  ெசா�ேன�.



'அ�ய�ேயா.... அ�த ைடர�ட� ேவணா�டா' எ�றா� ேதவ�.

நா� அ������ உைற��ேபாேன�.



பா

ெப�ய மன�த�கள�� த�ம மன�!

��� பட�கைள இய�� �க�ெப�ற அ�த ெப�ய ைடர�ட��
��ர ர�க� நா�. அதனா�தா� ேதவ�� ஃைபனா��� நா�

�த��தலாக தயா��க�ேபா�� பட���� அ�த ைடர�டைரேய
இய��நரா�க ���� அவைர ���� ேபா� ச���ேத�. அவ�ட�
என�� ��ேப பழ�க���.
"உ�கா��க கைலஞான�. எ�ன �ஷயமா வ������க?''

"சா�... உ�க ைடர��ல பட� எ��க ����ேற�.''

"ப�ணலாேம. கைத எ�ன ெசா� ��க?''

நா� ���கமாக கைதைய� ெசா�ேன�.
"ந�லா இ���. க���பா நா� ைடர�� ப���த�ேற�''எ�றா�.

என�� ச�ேதாஷ� தா�க��ைல. ஓ�ட�� நைட�மாக வ��
ேதவ�ட� ெசா�ேன�...

"அ�ேண எ� பட�ைத �த� ைடர�� ப�ற���
ச�ம����டா�ேண.''

"அ�ய�ேயா... �த� ேவணா�டா'' எ�றா� ேதவ�.

நா� அ������ உைற��ேபாேன�.

"ஏ� �த� ேவ�டா�� ெசா�ேற� ெத��மாடா?''”
'ெத�யா�’ எ�ப�ேபால நா� தைலயா��ேன� அ���� �லகாம�.



"�தேராட பட� ஒ���டாம பா���ற அவேராட ெப�ய ர�க�
நா�. ந�ம 'த��நா���� �த� மா�� ஒ� ைடர�ட�
�ைட����ப� ெப�ைம'� நா� பா���றவ�க��டெய�லா�
ெசா��ேவ�. அ� உன��� ெத���. அவ� பட� எ�லாேம ந�ல
தரமான பட�. ேத�கா, க�யா��மா�, ���ராம� �� ேபைர��
வ������ ஒ� ஆ�ப��� ெச�லேய இ�பேத நா�ல 'ெந��� ஓ�
ஆலய�’ பட�ைத எ��தா�டா. அ�த�பட�த நா� எ�தன தடைவ
பா�����ேப�� கண�ேக இ�லடா. அடடா... அ�த ம�ஷ� எ�கடா
க�����டா�. ேகமராைவ எ�ெக�கேயா ���வ�� ஆ���
ைவ��றா�. அவர மா�� ஒ� ைடர�ட� இ�ேம �ற�க ��யா�.
அ�த மா�� பட�� எ��க ��யா�. அவ� ெரா�ப �ளாஸா பட�
எ���ற ைடர�ட�. ஆனா நா�... கம��யலா பட� எ���றவ�.



இ�த�பட� எ���றேத உ� ���ப���� ந�ல� ெச�ய���தா�.
எ�ேனாட ெச���ெம��ப� உ� கைத�ல ஒ� ��ல நாய
��ேவ�. ��ைரய ��ேவ�. அ���� ஏ�... க�தய��ட
��ேவ�. அ� ச�ஸ� ஆ���. அவ� ைடர�ட��னா நா� அ�ப�
ெச�ய ���மா? அவ� ேப� ெக��� ேபா��டா. அ�த �ற�த
கைலஞ� ெரா�ப நாைள�� �ைற�ச ஆ�ேளாட வாழ���.
அவ��� எ�ன உத� ேதைவ�ப�டா�� நா� ெச�ேவ�. ந�ம
பட���� அவைர ைடர�டரா ேபாட ேவணா� கைலஞான�. நா� ஒ�
சமா�சார� ெசா�ேற� மன�லேய வ�����யா?''

"�...''

"இ�ப�தா� ப��நாைள�� ��னா�... என�� ஒ� ேபா� வ����.''

"அேலா... யா� ேப�ற�?''
"நா� �த� ேப�ேற�.''

"எ�த �த�?''

"ைடர�ட� �த�.''

என��� ���வா�� ேபா�����. 'எ�ன ��கா?' ��’ேக�ேட�.

"ேதவர�யா... நா� உ�கள பா��க வ�ேற�.''



"அ�ய�ேயா... ��க வரேவணா�. நாேன உ�கைள� பா��க வ�ேற�.''

'இ�ல�க ேதவர�யா... என�� கா�ய� ஆக��னா நா�தாேன
வர��'� ெசா���� �ள�� வ�தா�.

(ேதவ� ���� ெத���� ப�க�� ெத���தா� �த�� ��
இ��த�. அதனா� �த� நட�ேத ேதவ�� ����� வர... வாச��
��� வரேவ�� அைழ��� ெச�றா� ேதவ�.)

"எ�ன ��கா... எ�ன �ஷய�?''

"ேதவர�யா, என�� அ�ெஜ��டா ஒ� ெதாைக ேதைவ�ப��. அைத
நாைள�� காைலல ���கேல�னா ெப�ய �ர�சைனயா���. ��க
ைகமா�தா ெகா��� உத�னா... ஒ�வார�, ப��நா�ல �����
ெகா����ேற�.''

உடேன ேதவ� உ�ேள ெச�� �த� ேக�டைத�ட ஒ� ப��
அ�கமாகேவ பண�ைத எ������றா�. பண�ைத ைவ�க ைப



எ��� ��காததா� ைக�� ���ய ஒ� ���� பண�ைத
�������றா�. அ�த� ��.... ேதவ� தன� �ர�ம�ச�ய�ைத
கைட����பத�காக பழ� மைல ��க�� ேகாவண�ைத வா��வ��
த���� நைன�� ���� ���பா�... என ஏ�கனேவ நா�
ெசா������ேறன�லவா.... அ�த���.

���� ���ய பண�ைத �த�ட� ெகா��த ேதவ�... "இ�
��கேனாட �ரசாத�. இைத ��க எ�த�கால��ல�� என��
�����தர ேவணா�. �த�ல உ�க �ர�சைனைய� ���க.
உ�க��� பண� ேதைவ�ப�� ேபா� தய�காம எ���ட ேக��க.
��க ேம�� ேம�� �ைறய பட�கைள ைடர�� ப�ண���ற� எ�
ேனாட ஆச. கா� �ள� ��கா''’என� ெசா��ய�������றா�
ேதவ�.

"இ�ப� நா� ம���ற ம�ஷைன எ���ட ெகா��வ�� ைடர�டரா
ேவைல பா��க� ெசா�னா ெவௗ��மாடா?'' என� ேக�டா� ேதவ�.
ேதவ� ெசா�ன�� இ��த �யாய�ைத எ�னா� ����ெகா�ள
���த�.

"ச��பா அத��. உன���தா� எ�லா ைடர�ட�கைள��, ந�க�,
ந�ைககைள�� ந�லா ெத��ேம. ேவற ஒ� ைடர�டைர� ��. ஒ�
�ேராைவ� ��. ெபா�� ைவ��ற இட��ல �வ ைவ��ற மா��
உ�னால ���சத ���� �� ப����வா. அ��க��ற� எ�வள�
பண� ேதைவேயா  நா� பா����ேற�...'' என� ெசா�� எ�ைன
அ��� ைவ�தா� ேதவ�.
மா������ �ேழ இற�� நட�ேத�. எ� மனெச�லா� ேதவ��
த�ம��தைன ஆ��ர��த�.

த��ட� ப����றவ�க��� ேதவ� அ��� த�வா�. ஆனா�
தன�� ேநர�� ெதாட�� இ�லாத... தா� ர���� கைலஞ�
எ�பத�காக �த� ேக�டைத�ட ஒ�மட�� ேச��� த�த அ�த�
கா�ய� எ�ைன ����க ைவ�த�.

அ�ேபா� ைடர�ட� ேக.எ�.ேகாபால���ண��� ஏ�ப�ட ஒ�
அ�பவ� எ� �ைன��� வ�த�.

நா� கதா��யனான ஆர�ப காலக�ட�க�� க�பக� ���ேயா��
அம��� நா��,  ேக.எ�.ேகாபால���ண�� கைத �வாத�
ெச��ெகா����ேதா�. அ�ேபா� அவ��� ஒ� ேபா� வ�த�.



"கைலஞான�... ெப��ய இட������ ேபா� வ�����. ந�ல கைத
இ��தா ெசா�ல� ெசா�வா�க� �ைன��ேற�. நா� ேபா���
வ���ேற�. � இ�ேகேய இ�'' என� ெசா������ ேபான
ேகாபால���ண�, அ��த ஒ� ம�ேநர��� க���க�டாக
பண��ட� ����வ�தா�.

"எ�ன�ேண... ெப�ய அ�வா�ஸா வா���� வ������க ேபால''
என� ேக�ேட�.

"கைத�கான அ�வா�� இ�ைல. நட�த ச�பவேம ேவற.’நா� இ�ேபா
எ���������க பட���� பல இட�க�ல ஃைபனா�� ேத�
அைல�ேச�. அவ�க ெசா�ற வ�� என�� க���ப�யாகா�.
�யாயமான வ���� பண� �ைட�காததா� ெர��மாசமா
����ைக ������ ேபாரா�������ேக�ல. இ�த �ஷய�
எ�ப�ேயா ெஜ�� அ�ப� எ�.எ�.வாச� கவன���� ேபா����.
அவ�தா� அைழ����தா�. ேபா�� பா��ேத�.

"உ�க �ர�சைனைய ேக���ப�ட�ேம உ�க���� ஒ�
அெமௗ��ைட ஒ����ேட�. ேம�� ேதைவ�ப�டா�� எ���ட
ேக��க. த�ேற�. உ�கேளாட எ�லா கைதகைள�� ர���றவ� நா�.
ந�ல ��தைனயாள� ��க. ஒ� ��தைனயாளேனாட ம�ைட��
�ர�சைனக� ஏ������னா... அவேனாட ��தைன ெவ�ேய
ேபா���. இ� நா� க�ட அ�பவ�. இ�த� பண�ைத வ��
பட�ைத ���க. உ�க��� எ�ேபா வச��ப�ேதா... அ�ேபா
����� ���க ேபா��'� ெசா�னா� வாச�.
'ெரா�ப ந���க�யா'� ெசா���� பண�ைத வா������
�ள��ேன�.

ம�ப��� 'ேக.எ�.�.'� ����டா�.

"��க எ���ட ேக�காமேல... உ�க��� உதவ���ற ஞான�
என�� எ�ப� வ����� ெத��மா?''

"ெசா���க�யா.''

"நா� ெப�ய ப�ெஜ��� பட� எ���� ெகா����தேபா�, பண
ெந��க�யா� பட����� த��� த��� ேபான�. இைத�
ேக���ப�ட 'இ��' ப���ைக�� உ�ைமயாள� ��வாச� 'வடநா�
வைர ெகா�க��� பற��ற ��க தய�� ���ற��டா�'��



ெசா���� ஒ� பா��� பண�ைத ைவ�� 'உ�க����
ேதைவயான� இ�ல இ�����' ெசா����� ெகா��தா�. அேதாட,
'இ��' ��வாச�, ஒ� ���யமான �ஷய�ைத�� எ���ட�
ெசா�னா�. 'ெதா��ல ேந�ைமயானவ�க, ஒ��கமானவ�க,
�றைமயானவ�க க�ட�ப��ேபா� ந�ம��ட ேக���தா�
உதவ����ற��ல. ந�ம ைகல பண� இ��தா க���பா உதவ��.
அதனாலதா� உ�க��� இைத� ெச�ேற�. ��க�� ந�ல
கைலஞ�க� க�ட�ப�றைத ேக���ப�டா, உ�க�ட� பண�
இ��தா ேக�காமேல உத� ெச���க'�� ெசா�� அ���னா�.
அதனாலதா� ேக.எ�.�. இ�ேபா, நா� உ�க��� இ�த உத�ைய
ெச�ேற�'' என தன�� வாச� ெச�த உத�ைய எ��ட�
ெந�����ட� ெத���தா� ேக.எ�. ேகாபால���ண�. ெப�ய
ம�த�க� எ�ப�ெய�லா� ெப�ய மன�ட� வா������றா�க�,
வா��றா�க� என மன�� அைசேபா�டப�ேய �� வ�� ேச��ேத�.

நா� �த� �தலாக தயா���� பட��� ர��ைய �ேராவாக
ஆ��வ� என ��� ெச�ேத�. அ�ேபா� உ�டான ��க�க�...?



நா

ரஜின�ய�� அ�ைறய ச�பள�!

� �த��தலாக தயா��க����� '��வ�ப�’ பட����
ர��ைய �ேராவா�க மன���� ��� ெச�ேத�. ேகர�ட�

ஆ�����டாக��, ெசக�� �ேராவாக�� ந���வ�� ர����
ந�ல எ��கால� உ��, அவ� ந�லா வ�வா�’ என எ� அ�����
ப�ட�. என� கைதயான 'ஆ� ��ப�க�’ பட��� ந��தத� �ல�
என���, ர����� இைடேய ந�ல ந�� ஏ�ப�� ��ததா�
ர��ைய �ேராவா��வ� என ��மா���� ெகா�ேட�.
பட�தயா����� ேதைவயான ஃைபனா�ைஸ ேதவ� ஏ�பா� ப���
த�வதாக� ெசா����டா�. எ�றா�� ‘உன���தா� எ�லா
ந�க�கேளாட�� பழ�க� இ��ேக. உ� ைகல இ���றத ெகா���
�� ப����வா. ெபா� ைவ��ற இட��� � ைவ'� ெசா���டா�.
எ�னதா� நாம ந�க�களா பழ� வ����தா�� அ�க ேக��ற
அ�வா�ைஸ ெகா����தாேன ஆக��. அ�த பண�ைத ந�மால
ெகா��க ���மா? இ�த� கால��ல �வ வ�சா யா� ஏ����வா?
���ப ந�ம கா�ல அ�த� �வ வ�� ���வா�கேள...?

இ�ப� பண��ழ�ப��ேலேய இரெவ�லா� ��க� வர��ைல.

ம�நா� காைல��....

ராய�ேப�ைட�� ர�� த�����த ������ ேபாேன�.
ர���� அைற��� �ைழ�ேத�. எ�ைன� பா��த�� வரேவ��
உ�கார ைவ�தா�. அ�த ேநர��� ஐ�ப� வய� ம��க�த�க ஒ�தா�
ஒ� �ேள��� �ர� ஆ�ெல� எ��� வ�� ர���ட�
ெகா������� ேபானா�க�.



"உ�க���?'' என� ேக�டா� ர��.



"நா� �ப� சா�������தா� வ�ேத�. ஆமா... அவ�க யா� ஒ�க
அ�மாவா?''

"அ�மாேவதா�. அ�மாைவ�ட அ�கமா எ�ைன ேந���றவ�க''
என� ெசா�ன ர�� அைற�� ெவ�ேய �����த இ�வைர�
����கா��, "அவ�க எ�ேனாட ந�ப�க� ��ட�, �ர�. அவ�க
ெர�� ேபேராட தாயா�. எ�ைன�� ெசா�த���ைள ேபால
கவ����� வா�க. ெச�ைன�� வ��ேபாேத நா��, எ�
ந�ப�க�� ��மா�� ெஜ��ேச ஆக��� ��ட� ேபா��
வ�ேதா�'' என� ெசா��� �������, �பைன�� சா����
���தா�.



(ேதாைச�க��� ஆ�ெல� ேபா�� ந��� �ர�ைட ைவ��
ஆ�ெல�டா� �� ��ெட��க�ப�� இ�த �ர� ஆ�ெல�தா� பல
வ�ட�களாக ர���� காைல உண�. ம�ய��� கா�க�� ���க�
ம��� பழ����க� ம��ேம சா���வா�. இர�� ம��� �க
அ�கமாக இைர எ��பா�. என��� ெத��� ர���� பலகால
உண��பழ�க� இ�தா�.)

"எ�ன �ஷய� கைலஞான� சா�?''



"நா� உ�க��ட ஒ� கைத ெசா�ல�ேபாேற�. நாேன பட� தயா��க�
ேபாேற�. ��க �ேராவா ந��க��.''

ஆ�ச�யமான ர�� "இ� இ�?'' என� ேக�டா�.

'ஆமா�’ எ�ப�ேபால தைலயா��ேன�.

உடேன ேசைர��� எ���ேபா� ஹா�� இ��த �ராகேவ��ர�
பட�ைத� ெதா�� வண����� வ�� உ�கா��தா�.
நா� ர��ையேய பா��ேத�.

"அவ�தா� (ராகேவ��ர�) எ�ேனாட ��, ெத�வ�... என��
எ�லாேம அவ�தா�'' எ�ற ர�� 'கைத எ�ப�?’ என� ேக�டா�.

நா� கைதைய� ெசா�ேன�. எ��ைடய இய���ப� ஒ�ெவா�
�ைன�� ந���� கா��யப�ேய கைதைய� ெசா�� ���ேத�.

ம������ எ� ைகைய����� த� ைகயா� இ���னா�.

கைத�� ெசக�� �ேரா ேகர�ட�� இ��ததா� ர���� ஒ�
ச�ேதக�. 'நா�தாேன �ேரா’ என� ேக�டா�.

"அ�ல எ�ன ச�ேதக�? ��கதா� �ேரா. அதனாலதா�
���கைதைய�� உ�க��ட ெசா�ேற�'' எ�ேற�.
�ைடலாக ���த ர�� 'எ�ேபா இ��� ����' என� ேக�டா�.

"எ�ேபா கா��� ெகா��தா�� அ�பேவ ����ைக
ஆர�����ேவ�.''

"எ�ேபா?� ��கேள ெசா���க.''

"வ�ற ஜனவ� 14-� ேத� ைத� ெபா�க� நா�� பட���� �ைஜ
ேபா�� ���� ஆர����டலா�'' எ�ேற�. (ர���ட� நா�
கைத ெசா��� இ�த� த�ண� எ�ப� 1977 �ச�ப� மாத இ����)

"ஓ.ேக.'' என ���� என�� ைகெகா��த ர��, "எ�ேனாட ச�பள
�ஷயமா ந�ரா���ட ேப��க�க'' எ�றா�.

நா� அைறைய��� ெவ�ேய வ�ேத�. ந�ரா�ட� ேப�ேன�. (இ�த
ந�ரா� ��னா�� 'அ���ள ர��கா��', "வ�� ’பட�கைள
இய��யவ�.)

"ர���� எ�ன ச�பள� ெகா��க��?''”



"அைத ��கேள ��� ப���க கைலஞான� சா�. அேத ேநர���...
ர���� இ�ேபா ஒ� �மா�� இ���. அைத மன�� வ�� ஒ�
ந�ல ச�பள��� ஃ��� ப��, ஒ� ந�ல அ�வா�ஸு�
ெகா����க�னா, உடேன உ�க �ராெஜ��ைட ர�� ஓ.ேக.
ப���வா�. நாைள� கட�தாம ெர��நா�ல ந�ல ���
ப���க'' எ�றா� ந�ரா�.

'ஆ� ��ப�க�’ பட�ைத நாேன ����� தயா���� ெகா��த
வைக�� அ�த� பட���� ர���� ச�பளமாக 7ஆ�ர� �பா�
ெகா�����த� என��� ெத���. அ�� ெசக�� �ேரா.
இ�த�பட��� �ேராவாக �ரேமாஷ� ஆ�றாேர.... அதனா�
“50ஆ�ர� ச�பள�. 5ஆ�ர� அ� வா��. ெர�� நா����ள
அ�வா�� ெகா����ேற�'' எ�ேற�.

உடேன ���தப� ர���� அைற�� ஓ�னா� ந�ரா�.

�ல ��ட�க�� ���தப� வ�த ந�ரா� 'ட�� ஓ.ேக.' எ�றா�.
ர���� அைறைய��� ெவ�ேய வ�தா�. இ�வ�ட�� �ைட
ெப���ெகா�� �� வ�ேத�.
���� மா��� என� தயா��� அ�வலக� இ��த�. அ�ேக ெச��
அம��ேத�.

அ�ைறய ஐயா�ர� �பா� எ�ப� இ�ைறய ஐ�� ல�ச�����
ேமலான ெதாைக. ஒ� சாதாரண எ��தாள� நா�. 'உண���வச�ப��
ெர��நா�ல ஐயா�ர� அ�வா�� ெகா��� ��வதாக
ெசா����ேடாேமா?’என ������ ெகா����தேபா� எ� ந�ப�
ெவ�க�ராம அ�ய� அ�ேக வ�தா�.

எ� ���ைலைய� ���� ெகா�ட அவ� 'எ� ைகல இ�ேபா ஒ�
இ����பா இ���’ எ�றா�.

அவ� ெசா���ெகா������ ேபாேத ைடர�ட� �த�� உத�
இய��நரான எ�.பா�க� வ�தா�. ர��ைய ைவ�� நா�
எ��க�ேபா�� இ�த� கைத�� �வாத��� கல�� ெகா�டவ�
பா�க�.

"வ�ஷ� ெபாற�ப�ைன�� (ஜனவ�-1) தவறாம ���ப���
இ��ப� எ�ேனாட பழ�க�. இ�த வ�ஷ�� ���ப� ேபாக��.
இ��� �பா ெகா��� உதவ ���மா?'' என� ேக�டா� பா�க�.



"ெவ�க�ராம�... உ�க���ட இ��க இ��� �பா ஒ� ந�ல
கா�ய���� உதவ���. அைத பா�க�ட� ெகா��க'' எ�ேற�.
அவ�� ெகா��தா�. பண�ைத வா���ெகா�� பா�க�
�ள����டா�.

நா��, ெவ�க�ராம�� பல �ய��க� எ���� பண� �ரள��ைல.

எ�.எ�.கா��� 'தா���� �தன�’ பட ெவ�����காக நா�
ெவ�க�ராம அ�ய�ட� ப�தா�ர� �பா� ேக�டேபா� பல
ந�ப�க�ட� வ���� த�தாேர... அேத பா��� �ய���
ைக�ட��ைல.

பண� �ைட�கா��டா���ட நா� பட� தயா��க� ேபாவ� ெத���
பல ��ய �க�க� வா���� ேக�� வ�தா�க�. அ�ப� ேவஷ�
ேக�� வ�த ஒ� இைளஞ� '����' என அ�சமாக இ��தா�.
வச�யான ஆளாக�� ெத��தா�. 'அவ��� ஒ� ந�ல ேவஷ�
ெகா����டலா�’ என மன���� �ைன���ெகா��... "த��, ஒ�
ஆ�ர� �பா� �ர��� ெகா��� உத�னா ந�லா இ����.
ஒ�வார��ல ����� ெகா����ேற�'' என� ேக�ேட�.
எ�ைன ஏற இற�க� பா��த அ�த இைளஞ� ப�� எ���
ெசா�லாம� மா������ இற��� ேபா���டா�.

அ�த இைளஞ� ேபான�ற�... 'ேவஷ� ேக�� வ�த ம�ஷ���ட
பண�ேக�டா அவ� ந�மள எ�வள� ேகவலமா �ைன�பா��
அ���� எ�டாம� ேபா�ேச’என ெநா��ெகா�ேட�.

அ�த இைளஞ� யா� ெத��மா?



ந

ரஜின�ைய ஹ�ேராவாக� ேபாடாேத!

��க வா���� ேக��வ�த இைளஞ �ட� ஆ�ர� �பா� கட�
ேக�ட��, அ�த இைளஞ� எ�ைன ஏற இற�க� பா�������
ேபானா�. அவ� ேபான�ற� 'அவ�ட� பண� ேக�ட�

தவறா�ேச...' என எ�ைன நாேன ெநா��ெகா�ேட�.
அ�த இைளஞ�... ேமாக� நடராஜ�. (��னா�� ‘ராஜகா�ய�ம�
எ�ட� �ைரச�’ எ��ற தயா��� ��வன� �வ�� �ஜ� ந��த
"க����� �ல�',’ அ��  ந��த ‘ஆ�வா�', '��யா' ந��த
'ேவ�', '��ர� ந��த 'ெத�வ� ��மக�'’உ�பட பல ெவ���
பட�கைள� தயா��� �க�ெப�ற தயா�� பாளராக இ���றா�. பல
பட�க�� ���ய பா��ர�க��� ந��� �க� ெப�றா�, ஒ�
த��ைய�ேபால இ��� எ��ட� பழ�வ��றா� ேமாக� நடராஜ�.

"ேபா�க�ேண... உ�க உைழ����� த��தப� ச�பா��காம
������கேள�ேண'' என எ�ைன பா���றேபாெத�லா�
ெசா��வா�.

��ட��டப� ர���� அ�வா�� ெகா��ேத ஆகேவ���
எ�பதா� 'சட�'� ஒ� ��ெவ��ேத�. மா������ இற��
������ ேபாேன�. எ� மைன��� மா�க�ய��� இ��த
���ம�கைள��, கா�கைள�� கழ�ற� ெசா�� வா���ெகா��
ேபாேன�. ��ேற�. �ல ந�ப�கைள �ர��� ���� பண�
வா��ேன�.





இ�ேபா� எ� ைக�� 4700 �பா� இ��த�. 300 �பா�
ப�றா��ைற. ெவ�க�ராம அ�ய�ட� ெசா�ேன�. அவ�
�ர���ெகா�� வ�� ெகா��தா�. ெசா�னப� இர�ேட நா��
ர���� அ�வா�� ெகா��க ஐயா�ர� �பா� தயா�
ெச����ேட�.

(இ�ப� நா� க�ட�ப�� பண� ேசக��த� ேந�� பா��த எ�
ந�ப�க����, எ� மைன���� ம���தா� ெத���. நா�
யா�ட�� இைத இ�வைர��� ெசா�ல��ைல. வயதான கால���
இ�ேபா� வா�தவ� எ�லா உ�ைமகைள�� இ�ேக ெசா����ேட�)

ம�நா� காைல....

ர��ைய� ச���� அ�வா�� பண�ைத அவ� ைக�� ெகா��ேத�.
த� இ���� ைககளா� எ� ைகைய அ���� ���� ம����
ெத���தா�. ந�ராைஜ� ����� "கைலஞான� சா���� ேதைவயான
கா���ைட ெகா�����க'' என� ெசா�னா�.
"ஜனவ� 14-� க�பக� ���ேயா�� '��வ�ப�’ பட �ைஜ’ என
ர���ட� �ைன� ப������ �ள��ேன�.

கைத தயா�. �ேரா���� அ�வா�� ெகா��தா� ��ட�. ஆனா��
பட�ைத� தயா��க என�� ஃைபனா�� ஆதார� ேதவ�தாேன.
அதனா� ர���� அ�வா�� ெகா��த ைகேயா� ேதவ��
அ�வலக����� ேபாேன�. அவைர� பா��த�ேம ெசா�ேன�...

"அ�ேண... ஒ� ச�ேதாஷ ேச�.''

"எ�னடா அ�த ேச�? ெசா��டா?'' ஆ�வமாக� ேக�டா� ேதவ�.

"�ேராவா ர��கா��ைத �� ப���ேட�.''

�ய�பான கா�யமாகேவா அ�ல� தன��� ���காத கா�யமாகேவா
இ��தா� த� ����ேம� ைககளா� ெபா���ெகா�� பா��ப�
ேதவ�� ேமன�ஸ�. இ�ேபா�� அ�த ேமன�ஸ�ைத� ெச�தப�
எ��� ேபசாம� எ�ைனேய பா��தா�.
��� ேநர� க��த��... "ஏ�டா, எ� ெச�சா�� ஏ���மாறா
ெச��ேய ஒன�� ��� இ�ைலயா?'' என க���ெகா�ட ேதவ�
'ர��ைய �ேராவா ேபாடாேத’ எ�றா�.



நா� ஒ��� ��யாம� �ைக��� ேபா�, �ழ���ேபா� அவைரேய
பா��ேத�. �ற� �தா����ெகா�� ெசா�ேன�.

"அ�ேண... நா� ர���� ஐயா�ர� அ�வா�� �����ேட�ேண.''

"அதனால எ�ன? ர��ைய � �� ப��ன�ல த�ேப இ�லடா.
பட� �ரா வ�ற ��ல� ேவஷ�ைத ர���� ெகா�. அவேராட
�ைட��� அ� ��ைமயா இ����. அவர �ேராவா� ேபா�டா அ�
�யாபார���� எ�த வைக��� ெஹ��பா இ��கா�. உடேன ேபா�
ர��ைய� பா��� 'ேதவ� ெசா�னா�'� ெசா�� '��ல�
ேவஷ��ல ந��க'� ெசா������ வ���. �ேரா ேவஷ����
ெஜ�ச�கைரேயா, ர��ச��ரைனேயா ேபா�. அ�ப�� ேபா�ேடனா
என�� �யாபார� ப�ற��� ெரா�ப ெஹ��பா இ����. எ�����
லாப� பா����ேவ�. அ�ப�தா� உன�� உத�யா இ����டா
ைப��ய�காரா. நா� எ�த ���க�ைத�� �ேராவா ேபா�ட��ல.
காரண�... �யாபார�. அ�தா� எ�ேனாட ஃபா��லா. ஏ� அ�ப��
ெசா�ேற�னா... வ���� வா���தா� உ� பட���� பண�
தர�ேபாேற�. அத நா� ����� ெகா��க��ல. ���ேரா பட�னா
������ட� ேமல��, �ழ�� பா��பா�. அதனால �யாபார ���ல
ஏ�கனேவ ெஜ��ச �ேராைவ� ேபா�''’என �லாவா�யாக தன�
�யாபார �யாய�ைத� ெசா�னா� ேதவ�.

"அ�ேண...''
"எ�னா�பா?''

" '��கதா� �ேரா'� ர���� நா� வா��� �����ேட�ேண.''

"அ���?''

"ெகா��த வா�ைக மா��னா ந�லாவா இ����?''என தய���
தய��� ெசா�ேன�.

"அ� ஒ�ேனாட ���ப�பா. எ� ���ப���� பட� எ��தா
ஃைபனா�� வா��� த�ேற�. உ� ���ப���� பட� எ��தா உ�
தைலெய��� எ�ப�ேயா, அ�ப�ேய பா���க'’ என ஆ��பா�ட�
இ�லாத, அேதசமய� அ��தமான ேகாப��ட� ெசா�����
த��ைடய த�யைற��� ேபா���டா� ேதவ�.

நா�� எ��� மா��ற�� ேரா���� வ�ேத�.



�ழ�பமான மன�ைல�� ேதவ�� �.நக� அ�வல க������
கா�ேபான ேபா��� ம��� ேரா��� நட�க ஆர���ேத�.

'� பட� எ�டா'� ேதவேர ெசா�ன� என� அ���ட�. 'பட�
தயா��க ஃ�� ஃைபனா�� வா��� த�ேற�'� ெசா�ன� அைத�ட
அ���ட�. இ�ேபா ‘�யாபார�... அ�... இ�� ேதவர�ண�
�ழ��றாேர... இ� எ� �ர���டமா?

...இ�ப� ������ெகா�ேட ம��� ேரா� ��ரா �ேய�ட�
வாச��� வ����ேட�.

அ�த �ேய�ட�� நா� கைத எ�� ர�� ெசக�� �ேராவாக ந��த
"ஆ� ��ப�க�'’பட� ��� ெச�ய�ப�� ஓ��ெகா����த�.
��ெக� எ����ெகா�� �ேய�ட���� ேபாேன�. கவைலைய
மற�� பட�ைத ர��ேத�. �ஜய�மா�, ர��, ���யா ஆ�ேயா��
ந��ைப� பா��� எ� மன� �ைம �ைற�த�. 'ஏ�� ��த�மா’
பாட�� �க� எ� �ழ�ப�ைத�� ேபா��ய�. பட� ���� ெவ�ேய
வ�ேத�.
அ�ேபா�...

'கைலஞான�’ என ஒ� �ர�. ����� பா��ேத�. ��மா
��ேயாக�த��, �யாபார� ேப��த�� ��ேய�ட�மான உட�ைத
மணாள� எ�ைன ேநா�� ஓ�வ�தா�. ‘ஆ� ��ப�க�’ பட�ைத��
வா�� ��ேயாக� ெச����தா�.

ஓ�வ�� எ� ைககைள� �����ெகா�� '��க கைத எ��ன எ�லா
பட�கைள�ேம வா�� ��ேயாக� ெச����ேக�. எ�லாேம என��
லாப�தா�. 'ஆ� ��ப�க�’ �� சத��த� ச�ஸ�. என�� இ��
ெப�ய லாப� �ைட���. அ��த கைத எ�ன?'' என� ேக�டா�.

"அ��த கைத ம����ல... அைத தயா���ற�ல�� இற���ேட�.''

"யா� �ேரா?''

"ர��கா��.''
‘ர��’ என நா� ெசா�ன�ேம, எ�ைன தன� �ரா�சா��
ெத���� அைழ��� ெச�றா�. அ�ேபா� இர� ஏ� ம�. அ�ேக
அவ�� மா� அ�வலக��� உ�கா��ேதா�.



"கைலஞான�... ர�� ந��ச பட�கைள� பா���ற ேபாெத�லா� ஒ�
��ேயாக�த���ற �ைற�ல ‘ர�� �ேராவா வ�வா��
�ைன��������ேப�. கெர��டா ��க �ேராவா �� ப�����க.
ைகைய� ���க' என� ெசா�� எ� ைககைள� ����� ����ய
உட�ைத மணாள� "எ�ன மா�� கைத?''எ�� ேக�டா�.
'��வ�ப�’கைதைய� ெசா�ேன�. அவ��� ������ட�. என��
�ப� வா��� ெகா��� சா��ட� ெசா����� அவ��
��ேயாக�த ந�ப�க� காத� ம��� இ�ெனா�வ��� ேபா� ெச��
உடேன த� அ�வலக���� வர�ெசா�னா�.

��� ேநர��� இ�வ�� அ�ேக வ����டன�.

"ர��ய �ேராவா வ�� ‘��வ�ப���ற பட�ைத கைலஞான�
எ��க�ேபாறா�. அ�த� கைதைய� ேக��க'' என� ெசா�ன உட�ைத
மணாள�, எ�ப�க� ���� 'எ���ட ெசா�னைத�ட இ���
அ��தமா அ�த� கைதைய இவ�க ெர��ேப� ��ட�� ெசா���க'
எ�றா� உட�ைத மணாள�.

நா� �க உண���மயமாக, �லாவா�யாக ந���� கா��யப�
கைதைய� ெசா�ல ஆர���ேத�.
கைத�� உ��ய உட�ைத மணாள�, காத� உ���ட ���
��ேயாக�த�க�� க�கல��� ேபானா�க�.

அ��� காத� அ�ேத��டா�.

இ�� �க�ெப�ய ந�கராக இ���� ரா��ர�தா� அ��
��ேயாக�த� காத�.

ரா��ர� ஏ� அ�தா�?



ெப

ைபரவ� உ�வான ப��னண�!

�ய ந�கராக இ���� ரா��ர� அ�� ��ேயாக�த� காத�.
ர��ைய �ேராவாக ைவ�� நா� எ��க�ேபா��

��வ�ப�’கைதைய நா� ரா��ர�, உட�ைத மணாள� உ���ட
�வ�ட�� உண���மயமாக ெசா��� ெகா����க...

�வ�ேம க�கல��னா�� ரா��ர� ெரா�பேவ அ�ைக��
ஆளானா�.

ஏ�?

��வய�ேலேய ெப�ேறாைர இழ�த ��ைகய� ���ைலயா� த�
ஐ�� வய� த�ைக ைபர�ைய�� ���� ஒ� ேகா���
ப�����ட�க... ஒ� �ரா�தா�� மைன� ��ைகயைன த� �����
அைழ��� ெச�� ெப�ற மகைன�ேபால வள���றா�க�. �ரா���
ெசா�த மக��, ��ைகய�� உ�ற ந�ப�களாக பழ�வ��றா�க�.
வா�ப வய��... தன� தவறான ெசய�க��� ��ைகயைன ேவைல
ஏ��றா� �ரா� மக�. அ� தவெறன ெத��தா�� �ட, ந���
கட��காக அ�த ேவைலகைள� ெச��றா� ��ைகய�.  ஒ� �ைற
ஒ� இள�ெப�ைண ��ைவ�� அவைள ���வர� ெசா��றா�
�ரா� மக�. அத�ப� அவைள ���வ�� ஒ� அைற��
அைட�����றா�. �ரா� மகனா� அ�த� ெப� க�ப��க�ப�ட
�ற�தா� அவ� தன� பாச�����ய த�ைக ைபர� எ�ப�
��ைகய��� ெத��ற�.



"இ�வள� நாளா நா� யாைர� ேத� அைல�ேசேனா... யா��காக
நா� வா�ேறேனா... அ�த அ��� த�ைகைய பாழா���ட. அவைள �
��மண� ெச���க'’என ��ைகய� ெக��வா�. ஆனா�
‘"ந���கட��காக நா� ெசா�னைத ெய�லா� இ�வள� நாளா
ெச�ச. உ� த�க���ன�� ந���கட� மற��ேபா�சா?'’என� ேக��
ைபர�ைய ��மண� ெச�ய ம�����வா� �ரா� மக�. இதனா�
அவ�� ��பா��ைய� ப��ேத அவைன ெகா�ல �ய���க,
ேபா�� ��ைகயைன ைக� ெச�� �ைற�� அைட��ற�.
அ����� த��வ�� ��ைகய� ��வ�ப ஆேவச� அைட��,
�ரா� மகைன ெகா�� த� த�ைக�� சமா� அ�ேக அவைன��
�ைத����� ெஜ���� ேபா��ெகா�����றா� ��ைகய�...’என
கைதைய� ெசா�ன நா� அ�ண� ��ைகய�, த�ைக ைபர�
இைடேயயான ெச���ெம��ைட ெரா�ப ட���காக� ெசா�ேன�.



��வய�� ப�யா� ����� த�ைகைய சமாதான�ப��த ‘ந����...
ந����...’ என� ெசா��யப� ������ ��� ���கைவ�பா�. இ�த
ந���� ந������� கைத�� �வ� ெகா�����ேத�. �ரா�
மகனா� காைல இழ�த ��ைகய�, அவனா� த�ைகைய�� இழ��...
�யர� தாளாம� த�ைக�� சமா� ��� ��� பா�வா�. இ�த�
கா��ைய நா� �வ��தேபா� ஒ� பாட�� ப�ல�ைய�� எ���
ேச��� பா�� கா��ேன�.

"ந���� ந���� ந���� ந����

நா� வள��த ெச�ல��� க��� ஆ��'’

-என நா� உ���பா� அழ... ரா��ர� அ����டா�.
"இ�த� கைத�ல அ�ணேனாட த�ைக�பாச� ெரா�ப பவ�ஃ��லா
இ���. ��ைகய� வா�றேத த�க�� ைபர��காக�தா�. அதனால
'��வ�ப�'�ற ைட������ ப�லா ‘"ைபர�'� ைவ�கேள�''
எ�றா� உட�ைத மணாள�.

என��� அ� ெபா��தமாக� ப�டதா� 'ைபர�'’எ�ேற ���
ெச�ேத�.

" "ைபர�’ பட�ேதாட எ�.எ�.�. (வடஆ�கா�, ெத�னா�கா�
ம��� ெச�க�ப��) ஏ�யாைவ என��� ������க. இ�தா�க
ப�தா�ர� �பா� அ�வா��'' என எ� ைக�� பண�ைத� ெகா��த
உட�ைத மணாள�, அ�ப�ேய ரா��ர�� காைத�க��தா�.



ரா��ர� ெவ�ேய எ���ேபா���� ��� ேநர��� ����
வ�தா�. ���� ம��� ெப�க�� ஏ�யா உ�ைமைய தன���
தர�ெசா�� ப�தா�ர� �பா� அ�வா�ைஸ எ��ட� ெகா��தா�.
�ட இ��த இ�ெனா�வ�, ெச�ைன ��� ைர�� ேக�� ஐயா�ர�
�பா� அ�வா�� ெகா��தா�.

ெமா�த� 25 ஆ�ர�ைத�� ஒ� ேப�ப�� ���� எ��ட� ெகா��த
உட�ைத மணாள�, "���த ேத��� �ைஜ ேபா�� ����
ஆர���க. ேதைவ�ப�� ேபாெத�லா� ேக��க, பண�



ெகா���ேறா�. இ�ேபா பண�ைத ப��ரமா ����� ெகா��ேபா�க''
என� ெசா�� ஒ� டா�� ���� எ�ைன அ��� ைவ�தா�.

நா� ��க ப�த�. ��க���� ஐ��யமா இ���ற ேதவர�ண�
ஆர���ச பட� ��னா ேபா���’ என மனசார ேதவைர
வா���ேன�. (இ�ேபா� இ�ேக ஒ�ைற �ைன�ப����
ெகா��ேற�. 'ைபர�’ பட� �க�ெப�ய ெவ��ெப�ற�. ர��
��ப��டா� ஆனா�. இத�� ேதவ�� ���தேல காரண�)

ம�நாேள... த�� 'கைல���’ எ�.தா��ட� 'ைபர�’ கைதைய
உட�ைத மணாள� ெசா������றா�. உடேன எ��ட� ெச�ைன
நகர உ�ைமைய 80 ஆ�ர� �பா� �ைலேப� ஐயா�ர� அ�வா��
ெகா�����த ��ேயாக�தைர� ���� அத� உ�ைமைய தா�
வா���ெகா�டா�. அ�த நப� ெகா�����த ஐயா�ர����
ப�தா�ரமாக அ�த நப��� ெகா��� வா������றா� தா�.

நா�� ந�ப� ெவ�க�ராம அ�ய�� அ�வலக��� அம��� ேப��
ெகா����ேதா�. நா� கைதைய� ெசா�ன�ேம ��ேயாக�த�க�
அ�வா�ஸாக� ெகா��த 25 ஆ�ர� �பா� எ�ப� அ�த�
காலக�ட��� ெப�ய ெதாைகதா�. அைத ைவ�� 10 நா�
����ைக நட���டலா�. அதனா� பட ேவைலகைள ��த�ப��த
ஆேலா����ெகா����ேதா�.
'இ�த� பட���� ைடர�டரா �த� ேவ�டா�'� ேதவ� ெசா�னதா�
அ��� �தைர நா� ச���கேவ��ல. இ�ேபா ைடர�டரா யாைர�
ேபா�ற�’என�ேக�� ேயாசைன ப���ெகா����ேத�. அ�ேபா�...
எ�க�ட� இ��� �பா� வா���ெகா�� ���ப� ேபா���த
எ�.பா�க�, ெமா�ைட ேபா����� �ரசாத��ட� ஆ�ஸு���
���தா�. அ�ேபா� எ�மன�� ப��ெச�� ப�ட�... "�த���ட
அ��ெட��டா இ��தவ� பா�க�. இ�த 'ைபர�’ கைத
��கஷ�� எ�ேனா� பலநா� கல�� ெகா�டவ�. கைத��
ஒ�ெவா� ��� பா�க��� அ��ப�. ஏ� இவைரேய ைடர�டரா
ேபாட��டா�?'’என �ைன���ெகா����தேபாேத, எ�ைன��
அ�யாம� எ�ேர இ��த ���-���ம�ைத எ��� அவ��
தைல�� ேபா�� ெந���� ��யப�ேய '��கதா� எ� பட����
ைடர�ட�’ எ�ேற�.



"���ப� ேபா��� வர�� உன�� ���ப� �ைட�����'' என
பா�கைர உ�சாக�ப��� ைகத��னா� ெவ�க�ராம அ�ய�.

�த� ந�ைம�ப�� த�பாக �ைன�க��டாேத’ எ��ற கவைல
என��. பா�கைர அைழ��� ெகா�� �த�� ������ ேபாேன�.
இ�வைர நட�த அ�தைன �ஷய�கைள�� மன�� �ைன���
ெகா��... 'சா�... உ�க அ�� ெட�� பா�கைரேய எ� பட� ���
ைடர�டரா ேபா���ேட�’ எ�ேற�.

பா�க�� சா�டா�கமாக �த�� கா�� ���� 'எ�ைன
ஆ��வாத� ப���க சா�’ எ�றா�.

உடேன �த� "ந�ல ஐ�யா ப����க கைலஞான�. பா�க�
ெரா�ப ���சா�''’என� ெசா����� ஆ��வாத� ெச�தா�.
'பண� �ைட�����. �ைஜ�� ��க வர��’ என ேதவைர
அைழ�பத�காக ேதவ� ஃ���ஸு�� ெச�ேற�. அ�ேபா� ேதவ��,
ேதவ� ஃ���� ேமேனஜ� ராமசா��� எ��ைடய தயா��ைப�ப��
ேப��ெகா����தா�க�. அைத கா�� வா��யப�ேய உ�ேள
�ைழ�ேத�.

"எ�னடா கைலஞான�... எ�ன ெச�ற?'' என� ேக�டா� ேதவ�.

"அ�ேண... பண� �ைட�����. ஜனவ� 14 ெபா�கல�ைன�� �ைஜ
வ����ேக�. ��கவ�� �ள� ேக�த��ேண.''

ெவ��ைல�� ��ணா�� தட��ெகா�ேட "யா�, யாைர ��
ப����ேக'' எ�� ேக�டா� ேதவ�.

“ 'ர��கா��ைத �ேராவா ேபா�ற��� �ல ������ட��
ச�ம����டா�க�ேண''’என ர���� ஆதரவாக ஒ����
���ேன�.

"அ���?''
"�ேரா���� ந�ம ஆ���கார அலேம� (���யா)��ட ேப����.
அவ�க ைஸ�ல ஓ.ேக.வா���.''

"அ���?''

"எ�.பா�க� எ�பவைர ைடர�டரா ேபா���ேட�.''

"�� ைடர�டரா?''



"ஆமா�ேண. த�க�� ேகர�ட��� �தா� ஒ� ெபா�ண ெசல��
ப����ேக�.''

ேதவ� ெமௗனமாக இ��தா�. ேமேனஜ� ராமசா� வா���� ���தா�.

"எ�ன கைலஞான� �, அ�ண� ேப�ைச �� பட� எ����யா?
�ேரா ர��தா� ����னா, ைடர�ட���� யாேரா பா�க�� ��சா
ேபா��யா? �தா யா�?'' என ராமசா� ேக�க...

"���ெபா��தா�''எ�ேற�.
"உன�� ேநர� ச���ைல� �ைன��ேற�. �ெய�னேவா
ஏ�.எ�.ெச��யா�, நா�ெர��யா�� ஒ�மன�ல �ைன������
���க�கள� ேபா�� படெம����யா? உ�னால இ�த பட�ைத
எ��க ��யா�''என ராமசா� சாப��வ�ேபா� ெசா�ல... நா� ேதவ�
��பாகேவ ராமசா��ட� சவா���வ�ேபா� ேப�ேன�.



ேத

க� கல�கிய ரஜின�!

வ� ��பாகேவ ேதவ� ஃ����� ேமேனஜ� ராமசா� என��
சாப��வ�ேபால ேப�னா�.

"�ேரா ேவஷ���� ர�� ���, ைடர�ட��, ���, த�க��
ேகர�ட���� ��� ெபா�ணா? �ெய�னேவா ெப�ய ஏ�.எ�.
ெச��யா�, நா�ெர��யா�� மன�ல �ைன������ ���க�கள
ேபா�� பட� எ���ற. உ�னால இ�த� பட�ைத ��சா எ���
���க ���மா? ��யேவ ��யா�. இ�பேவ எ�� வ���க...
அ�ப�ேய � பட�ைத ���சா�� ஏக�ப�ட கட��� ஆளா�
ேதவர�ண���டதா� ஓ�வ�வ. இ�க இ��க கதா��ய� மா.ரா.
ச�க� உன��� ெத���தாேன? ேதவர�ணேனாட ேப�ைச ��
"அ�கா'� ஒ� பட� எ��தா�. "அ�கா'�னா "�ேத�'� ஒ�
அ��த� இ���. அ�கா �ேத�. த�க�� ல���� ெசா��வா�க.
"அ�கா'’பட�ைத ���க ��யாம அைத பா��ல ������
ஒ�ேண��கா� ல�ச�பா� ந�ட��ல அ�ணேனாட கா�ல வ��
���தா� மா.ரா. அ�த� கடைனெய�லா� அ�ண�தா� அைட�சா�.
இ�ேபா... காலகால����� ‘இ�கேய இ�டா� வ����கா�'' என
ராமசா� ெசா�ல...

"இ��� ந�லா� ெசா�றா ராமசா�''  எ�றா� ேதவ�.

'சடா�’ என எ��� ��ேற�. "ராமசா�... ேதவர�ணேனாட
ஆ��வாத� இ���ற வைர��� நா� ேதா���ேபாகமா�ேட�'' என
உர�த �ர�� ெசா������ ேதவ� ப�க� ���� "அ�ேண...
ஜனவ� 14-� ேத� 'ைபர�’ பட���� �ைஜ ேபா�ேற�. வ��
�ள�ேக���க'' என� ெசா�ேன�.



ேதவ� த� ���� �� ைக�ர�கைள ைவ�� ��யப� எ�ைன�
பா��தா�. 'உ� ��� அட�கைலயாடா’ எ�ப� ேபா� இ��த�
ேதவ�� அ�த� பா�ைவ. நா� அ�வலக�ைத��� ெவ�ேய�ேன�.
நா� கைத எ��ய 'த�க��ேல ைவர�’ ம��� கைத இலாகா��
ப�யா��ய ‘ஆ���கார அலேம�’ பட�க�� கதாநாய�யாக
���யா ந�����தா�. அ�தவைக�� ���யா ���ப��ட� என��
ந�ல பழ�க� உ��. ('கணவ� மைன�’ எ��ற என� கைதைய
அட�ைவ�� நா� பண� வா��யைத ���யா�� அ�மா
��ஜா�ட� ெசா�னேபா� 'நாத�வர ச�ரவ���' ராஜர��ன���ைள
ேதா� ராக�ைத அடமான� ைவ�தைத ��ஜா ெசா�னா� எ�பைத
ஏ�கனேவ நா� ெசா������ேற�) அ�த ந���ைம�ட�
���யா�� ������ ேபாேன�.



"நா� 'ைபர�'� ஒ� பட� எ��க�ேபாேற�'' எ�ற��
"��யாதாேன �ேரா��?'' என ேக�டா� ��ஜா.
"ஆமா''

"�ேரா யா�?''

"ர��கா��''

'ஓ.ேக.’எ�ற ��ஜா, ���யா�� கா��� ைட�ைய எ����
�ர��னா�. ‘ஆ���கார அலேம�'�� அபார ெவ��யா� ஏக�ப�ட
���பட�க��� �� ஆ����தா� ���யா.

நா�க� ேப��ெகா����தைத தன� த���வமான ��னைக�ட�
கவ���� ெகா����தா� ���யா.

"எ�ெத�த ேத��� கா��� ேவ��?''



"ஜனவ��ல��� ஏ�ர����... உ�க��� வச��ப�ட ேத��� 30
நா�க� ெகா��க.''

ேவ� க�ெப�க��� ெகா�����த கா�������� ஆ�கா�ேக
ேத�கைள உ�� அ�த� ேத�கைள ஒ� ேப�ப�� எ��
���யா�ட� ெகா��த ��ஜா... "உ� ைகயாலேய கைலஞான�
சா���ட ��''எ�றா�.

அைத வா���ெகா�ட நா�... "அ�வா�� நாைள��
தர��மா?''எ�ேற�.

"உ�க��ட யா� அ�வா�� ேக�ட�?''என ��னைக மாறாம�
ெசா�னா� ���யா.
"�த�ல பட�ைத எ��க சா�. ம�தைத அ��ற�
பா����கலா�''எ�றா� ��ஜா.

அவ�க� இ�வ���� எ� மன���� உண������வ மான ந��ைய
ெச������ வ�ேத�.

��ல� ேவஷ���� �கா��ைத ந��க ைவ�கலா�’ என�
ேதா��ய�. அவைர அவ�� ���� ச���ேத�.

ெஜயகா�த�� '�ல ேநர�க�� �ல ம�த�க�’பட��� ந���
�க�� உ�ச��� �ேரா அ�த��ட� �கா�� இ��தா�.

"ர��கா�� �ேராவா ந���றா�. ��க ��லனா ந��க��''
எ�ேற�.

எ�ைனேய உ���பா��தா� �கா��.
'ம��க� ேபா�றாேரா’ என பைதபைத�ேத�. ஆனா� எ��� வ��
எ� ைககைள�����, ���� த��� ெகா���, 'ஓ.ேக. கைலஞான�’
எ�றா�. அவ��� ச�பள� ேப� ெச� ெகா������ வ�ேத�.

இைச��... இைளயராஜாைவ என�� அ��க� ெச�� ைவ��
ஒ�ப�த� ெச�� ெகா��தா� உத� இய��ந� ��ட� ெச�வ�மா�.

த�ைக�� சமா��� சபதெம��� ��ைகய� பா��  பாட��கான
��� ப���ெகா����தா� இைளயராஜா. ‘ந����... ந����’
வசன�ைத ���� ேச��க ேவ���. அ� ச�யாக வராம� இ��த�.
அ�ேபா� எ� �க�ைத��, இைளயராஜா �க�ைத�� மா� மா�
பா����ெகா�� ��தா� ��ட� ெச�வ��மா�. இைத கவ��த



இைளயராஜா 'எ�ன ��ட�? அ�ணைன��, எ�ைன�� மா� மா�
பா���ற?’என ேக�டா�.

'ந���� வசன�ைத ைவ�� கைலஞான� அ�ண� பா�டாேவ
பா�வா�. அைத� பாட� ெசா��� ேக��க’ என ��ட� ெசா�ல...

'பா��க’எ�றா� இைளயராஜா.

ராஜா ��பாக என�� கா��தா� வ�த�. எ�னா� பாட
��ய��ைல.
'��க பா��தா� ஆக��’ எ�றா�.

த�மா� ஒ�வ�யாக பா�� கா��ேன�.

ேபா�டாேர இைளயராஜா... இ�றள�� சாகா வர�ெப�ற ��ைன.

பாட� எ��வத�� க�ணதாச� வ�தா�.

"கைத�� ‘ந��� வசன� ���யமா வ�றதா� அைத வ��
கைலஞான� அ�ண� ப�ல�யா எ���டா�'' என ப�ல�ைய
க�ணதாச�ட� கா��னா� ��ட�.

அைத வா��� பா��தா� க�ணதாச�.
'ந���� ந����

ந���� ந����

ந����...

நா� வள��த ெச�ல���

க��� ஆ�� - எ�

க��� ஆ��

ந���� ந����
ந����...'

நா� க�.ேக.�.காமா�� ��தர��� ஒ����ட சேகாதர� எ�ப�
க�ணதாச��� ஏ�கனேவ ெத���. ப�ல�ைய ப������
'ந�லா���’ எ�ப� ேபால எ�ைன� பா��� தைலயா��னா�
க�ணதாச�.



அ��த அைரம� ேநர��� சரண�கைள ெகா����டா�
க�ணதாச�.

ம�நா� ஏ�.எ�.�� உ�ள ஆ�.ஆ�.�ேய�ட�� பாட� ப��.

நா� கைத ெசா���ேபா� பா�யைத� ேக�� அ�த ��ேயாக�த�
காத��, (இ�� ந�கராக இ���� ரா��ர�), உட�ைத மணாள��
ெர�கா��� �ேய�ட��� வ����டன�.

ஏ�.எ�.���ேயா�� உ�ேள ேவெறா� பட������ இ��த
ர��கா���� அ�த� பட����ட� அ�ம� வா���ெகா��
ெர�கா��� �ேய�ட��� வ�வத���, �.எ�.ெசௗ�த�ராஜ� பாட
ஆர���பத��� ச�யாக இ��த�.
���பாடைல�� ேக�ட ர��, க�கல��யப� ெர�கா���
�ேய�டைர ��� ெவ�ேய வ�தா�.

"�.எ�.எ�. என��� பா�வா����, நா� �ேராவா ந��ேப���
�ைன����ட� பா��கல. ஸா� ெரா�ப ந�லா இ���''என�
ெசா������ ேபானா�.

"அ�ேண... ��க எ�க��ட கைத ெசா���ேபா� அ��
பா���கேள... அ�ேபா எ�க��� அ�ைக வ�தமா�� இ�ேபா
�.எ�.எ�. பா��ேபா� வரலேய�ேண''எ�றா�க� ரா��ர��,
உட�ைத மணாள��.

'இைளயராஜா கா�ல ���தா எ�னய ெகா�ேன���வா�. �த�ல
�ள���க’ என� ெசா�� அவ�க� வ�த கா�ேலேய அவ�கைள
அ���ைவ�ேத�.

1978 ஜனவ� 14... ெபா�க� நா�� க�பக� ���ேயா�� வ��
ேவல� ���� 'ைபர�’ பட�ைஜ.

'ஏ�.எ�. மா�� உ�க க�ெப��� ேப� ைவ�க��’ என
எ�.பா�க� ெசா�னத� ப� ஆ��ல��� �.�.எ�. என வ��ப�
'வ�� ேவல� ���’ என என� தயா��� ��வன����� ெபய�
ைவ�ேத�.
சா�ேடா எ�.எ�.ஏ. ��ன�ப ேதவரான எ� அ�� அ�ண� ேதவ�
����ள�ேக�ற, ந�க��லக� �வா� கேணச� ேகமரா ���ைச



இய�� ைவ�க, ைடர�ட� ேக.எ�.ேகாபால���ண� ‘�டா��’
ெசா�ல... அம��களமாக �ைஜ நட�த�.

�ைஜ�� வ�த தயா��பாள� �ள��ய ெச��ெம�� ��...



'ைப

ஆசியாவ�ேலேய சிற�த ந�ைக!

ர�'’ பட�ைஜ �க� �ற�பாக நட�த�. �ைஜைய� ெதாட���
��ல� �கா��ைத �ேரா ர�� சா�ைடயா� அ���ற

கா��க��கான ���� ெதாட� �ய�. �த��த��
தயா��பாளரா������ எ�ைன வா���வத�காக வ�த எ�
ந�ப��, தயா��பாள�மான ேவ�ெச��யா�, எ�ைன� த�யாக
அைழ���ெகா��ேபா� ெச���ெம�� ��ைய� �ள��னா�.
"�ேராவா ர��ைய� ேபாடேவணா�� ேதவேர ெசா����, �
ேக�கைலயாேம?''

"உ�க��� யா� ெசா�ன�?''

"�யவ� ெசா�னா�.''

"இ�ப எ��� அ�த� ேப��?''
"இ�ல...  மேக��ர� ைடர��ல ர��ய �ேராவா ேபா��
'���� மல��'� ஒ� பட� எ��க�ேபாேற�. ஒ�ேனாட 'ைபர�’
கைத�ல ர���� ஒ�கா� இ�ைல� ெசா�றா�க. நா� எ��க�ேபாற
"���� மல��'ல ர���� ஒ�ைக இ�ைல� ெசா�றா�க. இ�த
ல�சண��ல ேதவ� ேப�ச � �ற�க�����க. அதா� ெச���
ெம��டா...''என இ��தா� ேவ� ெச��யா�.

"அெத�லா� இ�பேவ மற����க. நாம ெர��ேப�ேம ச�ஸ�
ப�ேறா�. அ�த �ைன�ேபாட பட ேவைலைய� பா��கலா�'' என
அவ��� சமாதான� ெசா�� அ��� ைவ�ேத�.





"�ைஜய�ைன�� வ�� இவ� ேவற �ழ�������� ேபாறாேர'’என
என��� ேயாசைன ஓ�ய�. ஆனா� அைத ெய�லா� �ற�த�����
பட ேவைலக�� ��ரமாேன�. ெதாட��� எ�� நா�க� பட�����
நட�த�. அத��� க�� ேபா�� ேபா���ெகா�� "ைபர�'’
பட��� ம�ற எ�லா ஏ�யா உ�ைமகைள�� ��ேயாக�த�க�
வா����டன�.

அ��தக�ட பட����ைப ேம���பாைளய��� நட�த ���
ெச�ேதா�. அ�ேக ஆ�� கா��க�ட� ஒ� பாட� கா��ைய��
எ��க ��வான�.

��ேயாக�த� உட�ைத மணாள� தன�� ேவ�ட�ப�ட �லவ�
�த�பரநாதைன எ��ட� அ��க� ெச��ைவ�� "இவ��� ஒ�
பா�ெட�த வா���� ெகா��க'' எ�றா�. நா�� அவ�� �பா�ைச
ஏ�� இைளயராஜா�ட� �லவைர அைழ��� ெச�ேற�.

ஒ� காத� பாட��கான ��ைன இைளயராஜா த�தா�. ஆனா�
������ பா�ெட�த �ண�னா� �லவ�. ெம���� பா�ெட��வைத
ஈ�யாக �லவ��� ��ய ைவ�பத�காக நா� ஒ� ஐ�யா
ப��ேன�.
�ரா�ய� பாட� ஒ��� 'க�ட���ள ��ட���ள... க�கம� ேபா�ட
��ள’ எ�ற வ� வ��. அைத எ����ெகா�ேட�. கைத�ப�
���யாைவ� பா��� ர�� பா�� பாட� இ�. ���யா எ�றாேல
அவ�� க�ன� ��யழ�தா� ஞாபக���� வ��. அைத மன��
ைவ�� அ��த ெர�� வ�கைள� ேபா�� ஒ� ப�ல�ைய எ��
இைளயராஜா�ட� ெகா��ேத�.

'க�ட���ள ��ட���ள

க�கம� ேபா�ட��ள

க�ன� �����த ெச�ல�மா

ஒ� கா�யமா வ����ேக� ��ல�மா’

என நா� எ��ய ப�ல�ைய இைளயராஜா ஓ.ேக. ெச�தா�. 'ஓ...
இ�ப��தா� ��மா��� எ�த�மா?’ என �� ���த �லவ�
அ��� த���டா� சரண�கைள. பாட� ப�� ெச�ய�ப�ட�. இ�த�
பாட� ெப�� ��. அத��ற� �லவ� �த�பரநாத� பல பட�க��



பல ெவ��� பாட�கைள எ��னா�. த�ழக அர�� ‘�ற�த
பாடலா��ய�’ ��ைத�� ெப�றா�.

'ைபர�’ �ல� நா� ைடர�டராக அ��க�ப��� �����
எ�.பா�க�, த� ந�பரான ேபா�ேடா�ராப� ர� எ�பவைர எ��ட�
அ��க� ெச��ைவ�� �பா��� ெச�தா�. ர��� �க�ெப�ய
�றைம இ��த�. அதனா� அவைர 'ைபர�'’பட���� ���
ேபா�ேடா�ராபராக அ��க� ெச�ேத�. அ�த ர�, பாலச�த�
உ���ட �.ஐ.�.க� பாரா��� நபரா� '���� ர�'’என இ�றள��
�க�ட� இ���றா�.

த�ைக ‘ைபர�’ கதாபா��ர� கைத�� �க���ய�. இற��ேபா��
த�ைக�� ���த �க�ைத �ைன��... �ைன�� அ�ண� ர��
அழேவ���. அ�த அ�ைக �யாயமான� என ர�க�க�
உணரேவ���. அ�ப�ெய�றா� வ�க���ற அ�பான, ��னைக
தவ�� �க� ெகா�ட ஒ� ெப�ைண�தாேன த�ைக ேவட����
ேத�� ெச�யேவ���. ந��க வா���� ேக�� ஏெஜ�� ஒ�வ�
�ல� ெகா�� வர�ப�ட ப�னா� வய� இள�ெப��� �ைக�பட�
நா� க�பைன ெச��ைவ����த ‘ைபர�’ பா��ர����
�க�ெபா��தமானதாக இ��த�. அ�த�ெப�ைண ேந��
வரவைழ�ேத�. ெப�க�ைர� ேச��த த�� �ராமண��� ெப�ணான
�தாைவ எ�த� ேக���� ேக�காம� '�தா�மா ைபர�’ என�
ெசா�� ஒ�ப�த� ெச�ேத�. 

�ரசா� ���ேயா�� ெச�ேபா�� �கா��-�தா ச�ப�த�ப�ட
கா��கைள படமா�க ஏ�பாடா����த�. �தா��� அ��தா�
�த�நா� ����. பட����ைப� ெதாட�� ைவ�����
��ேயாக�த� காத�ட� (ரா��ர�) பண� வா�� வ�வத�காக�
ெச����ேட�.
பண� வா���ெகா�� நா� ���� வ�தேபா�...

ைடர�ட� பா�க� ெச���� ெவ�ேய உ�கா�����தா�.

"எ�ன ைடர�ட� சா�?''

"����ைக ேக�ஸ� ப���ேட�.’நா�வ� வசன�ைத��ட
அ�த� ெபா�ணால ேபச ��யல. பட��ல �க ���யமான ேகர�ட�
அ�த� ெபா����. அ�த� ெபா�� ச�யா� ேபசல, ந��கேல�னா
பட� அ�ப��. அ�த� ெபா�ண ����� ேவற ஒ� ெபா�ண ெர�



ப���க. நாைள�� ���� வ���கலா�''என� ெசா����டா�
ைடர�ட�.

நா� பத��ேபா� ெச����� ேபாேன�. ���� ேக�ஸலான�
ெத�யாம� �தா��, �கா���� ேப�� ெகா����தா�க�. எ�ைன�
பா��த�� வண�க� ெத���தா�க�. நா� அவ�க� ப�க��� ேசைர
ேபா�� உ�கா��ேத�. �தாைவேய பா��ேத�.

"இ�வள� அழகான ெபா�ண '� ேவணா�மா'� ெசா�� பட��ல
இ��� ���னா அ� மன� எ�ன பா�ப��?'’என ேயா��ேத�.
ஒ�சமய��� நா� �ைண ந�கராக ந��கவ�� அவமான�ப�ட
ச�பவ� எ� க��� �ழலா�ய�.

ஏ�.எ�.தயா��த 'ெப�’ பட��� நா��வ�க� வசன� ேப�� ��
ஒ�ைற என��� ெகா��தா� உத� ைடர�ட� ல���நாராயண�.
ேகமரா ஓட�ெதாட��ய�. எ�னா� அ�த வசன�ைத� ெசா�� ந��க
��ய��ைல. ைக, காெல�லா� உதற� எ��த�. இர�டாவ�
ேட���� அேத �லைமதா�.
"சா�... என��� ெகா�ச� ைட� ெகா��க... நா� ெர�யா���ேற�''
என� ேக�ேட�.

"� ஒ��� �ேரா இ�ைல. உன�� ைட� ெகா��க�மா? �
இ���� வா'' என� ெசா�� எ�ைன இ��த ல���நாராயண�
ெர�யாக இ��த இ�ெனா� �ைண ந�கைர அ�த கா���� ந��க
ைவ�தா�.

'ந�கனா���� ஆைச�� இ�ப� இ� ������ேச’ என ஒ��த
அவமான��ட� ���ேயா �வ��� �ய�ைன� இழ��
சா�����ேட�. �ய�ைன� வ��, நா� ெவ�ேயற �மா�
இர��ம� ேநர� ஆ���ட�. அ�ப� ஒ� மன� ச�கட� �தா���
வர��டா� என �ைன�ேத�.

�தா ெமா�தமாக ேபச ேவ��ய நா�� வ�கைள ����
இர��வ�கைள ம��� �த�� மன�பாட� ெச�ய� ெசா�ேன�.
இைட�� 'அ�ப�யா?’ என �கா��ைத ஒ� வ� ேபச ைவ�ேத�.
�ற� அ��த ெர��வ�ைய �தாைவ மன�பாட� ெச�ய ைவ�ேத�.
இ�ேபா� �தா த�மா�ற��லாம� ேப�� கா��னா�.

"ைடர�ட� சா�... இ�ப ஓ.ேக.'' எ�ேற�.



"எ�லா� பா��������தா� இ��ேக�. ��க �ெரா��ஸ�, ைர�ட�.
எ�ன ேவணா�� ப�ணலா�'' என �����ெகா�ேட ெசா�ன
ைடர�ட�, அ�த� கா��கைள படமா��னா�.

நா� அ��க� ெச�த �தா 'ைபர�'’பட����� �ற� பல
ெமா�க��� பல ெவ��� பட�க�� ந��தா�. இ��� அ�மா’
ேவஷ�க�� ந���வ��றா�. மைலயாள� பட� ஒ���காக
'ஆ�யா�ேலேய �ற�த ந�ைக’ எ��ற ��ைத��,
ெவ���ேகா�ைபைய�� ெப�����றா� �தா. அைத� ேக���ப�ட
ேபா�... எ��ைடய ம������ எ�ைலேய இ�ைல. �தா ஒ� ந�ல
���ப� தைல�யாக�� வா��� ெகா�����றா�. அவ���
அ�ேபா� ேபாலேவ எ�ேபா�� எ� ஆ� உ��.

அ��தக�ட பட������காக ேம���பாைளய� ெச�ேறா�.

அ�ேக... உ�� ெவ��� ெமா�ட�பாைற�� ர�� பட�������
தயாராக ��க...
ெதா�லாள�க�� ��� ��ைர�!

இைளயராஜாேவா� ச�கட�!



'ைப

உ�சி ெவய�லி� ரஜின�!

ர�'’பட��� �ைளமா�� ஃைப� ம��� பாட� கா�� பட�
�����காக ேம���பாைளய� வ�� ேச��ேதா�. ர��ேவ

�ேடஷ� எ��� உ�ள ஒ� ேஹா�ட�� ஒ��ெமா�த �����
த��ேனா�. ைடர�ட� எ�.பா�க� ெலாேகஷ� பா������ வ�தா�.
ம�நா� அ�ேக ேபா�� ேச��ேதா�.
அ�த ெலாேகஷ� அ�ச�� �ர���� ஊ��வதாக இ��த�.
�னா��ய�ம�, ��வ�ணாமைல ேகா�� ேகா�ர�கைள� ேபால
நா�� மட�� உயரமான ஒ� ெமா�ட�பாைற. ேமேல ேபாக வ�
�ைடயா�. 110 ��� ெவ�� ெகா����ற�. உ���� ெவ���
தா�க� இ��� அ�கமாக இ����. ஒ��க ஒ� ெச�ெகா� �ட
�ைடயா�. கைத�ப� ர���� ஒ� கா� �ைடயா�. அதனா�
அவ�� காைல அவ�� �����றமாக ைவ�� க�����,
க�ைட�காலா� தா�� ந��க ேவ���. அதனா� ர�� ெச����
அ�ய��டா�. அ�ம����ைல... ர�� உ���� இ��பா�. அவ�
இ���� இட����� �ேழ ���� அ��� �கா�� ��பா�.
உ������� ர���� க�ைட�கா� ந�� உ��� �கா�� ��
���. இ�ேபா� ர���� ��தமாக ��மான� இ�ைல எ�பதா�
‘��ைகயா � ஒ�த�கால வ������ எ�ைன எ�ன ப�ண ����?
இ�ைனேயாட � �ேளா�’ என �கா�� ஆ��ப��க... உ�������
�கா�� �� ர�� தா� க�ைட�காலா� அ���� ெகா�லேவ���.
இ�ப� ���கான ச�ைட� கா���� இ�ப� ஒ� அபாயகரமான
ெலாேகஷைன ைடர�ட� ேத��ெத������றா�. இைத� ேக�டா�
ேதைவ��லாத �ர��ைன வ��.





ேவ�வ�ேய இ�லாம� ஒ�வ� ைகைய ஒ�வ� ப��யப�.... ���
ேமேல ஏ�ய�. ர�� ம��� உ����� ெச�றா�. அ�ேக அவ��
ஒ� கா� க�ட�ப�ட�. ெவ���, ெமா�ட�பாைற�� ெச����லாம�
��றேபா�� அைத� ெபா����ெகா�டா� ர��.

ெவ��� தா�க� பாைற�� அ�கமாக இ��ததா� எ�ேலா����
தாக� எ��த�. நா� ெபா�வாகேவ பட����� இட�க�� ெகா�ச�
��ென�ச��ைகயாக ெசய�ப�ேவ�. அத�ப� ஐ�ப� இள�க��,
��ேகா� பா�ெக��க�� வா�� ைவ����ேத�. இள�ைய� ��...
அ�� ��ேகாைஸ கல�� ெகா���� ேவைலகைள பாைற��
அ�வார��� இ��� நா� கவ����ெகா����ேத�.

இள�ைய எ����ெகா�� ேபான ஒ� �ெராட�� அ��ெட��
இைளஞ� ��மான� இ�லாம� கா� தவ� �ற� உயர������ �ேழ
������டா�. உடேன ம�ற �ெராட�� அ��ெட���க�



பத��ேபா� அ�த இைளஞைர� ����ெகா�டா�க�. அ�த
இைளஞ��� அ� எ��� பட��ைல. இ����� ஒ��த பத�ட�
�ல�ய�. இ� எ��� ெத�யாத... �ற��� ேமேல இ��த என�
உத�யாள� பனைச ம�ய�, தாக��� நா வற�� ைசைகயா�
"த���' என ேக���ெகா����தா�. ஆனா� ஒ�க�ட��� ேகாப�
அ�கமா� ‘�ல வா��ைதகள’ �����டா�. இதனா� ஆேவசமான
�ெராட�� அ���ெட��க� "��க எ��� இ�க வ���கேளா...
அ����தா� நா�க�� வ����ேகா�' ’என� ெசா�- ��� என
��ைர� அ������டன�.

உ�� ெவ��... வா� ���� ர���� இ�த� �ர��ைனக� எ��ேம
ெத�யாம� ைடர�ட� பா����ெகா�டா�. �ர�சைனைய அ��த நா�
�ற��ர� ஏ� �ெராட�� அ��ெட��க� �����த இட�����
ேபாேன�.

"பனைச ம�ய� ேப�யத�காக நா� உ�க��ட ம����
ேக����ேற�'' எ�ேற�. அவ�க��� �டராக இ��த ேசக�
"அ�ண� ம���� ேக���டா�. அதனா� ெதாட��� ேவைல
ெச�யலா�'' என� ெசா�ன�ற� ���� நட�த�.

�ைளமா�� எ��� ���க�ப�ட�� ர�� உ���டவ�க� �ேழ
இற�� வ�� அம��தன�. நா� ர���� �ைட ���ேத�.
எ��ைடய ெகா�ைகக�� ஒ��... பட������ேபா� ைடர�டேரா,
தயா��பாளேரா ந�ச��ர�க�� மன� ேநா��ப�
நட��ெகா�ள��டா�, க�� வா��ைதகளா� ேப��ட��டா�.
அ�ப�� ேப�னா� ந�ச��ர�க��� மன�� ச�கட� வ��. அ�த
வ��த��ட� ந����ேபா� �ைர�� அவ�க�� �க� வற��யாக�
ெத���. ந�ச��ர�க�� மன� ����தா�தா� �ைர�� கா��
��ைமயாக வ��. அதனா�தா� மைல��� �ேழ ர�� வ��
அம��த�� அவ��� �ைட ���ேத�.
இ�ப� ஒ� க��ெவ��� ெமா�ைட�பாைற�� ����
ைவ�தத�காக ர�� வ��த�ப�வாேரா என நா� �ைன�ேத�.
ஆனா� ர�� �க� ���க��ைல.’இ�ப� ��� எ��� ந��தா�
நம���தாேன �க� �ைட���’ என ஈ�பா��ட� ந����
ெகா��தா�.



பட���� ��ன� இைசயைம�� ேவைலைய� ெதாட��னா�
இைளயராஜா.

"�-ெர�கா��� ஒ�� எ�தைன நா�ல ����?'' என இைளயராஜா
உத�யாள�ட� ேக�ேட�.

"நா� நா�ல ������� ெசா����கா�.''

"தய�ெச�� ராஜா��ட ெசா���க. �� நாைள��� ேதைவயான
பண�தா� வ����ேக�. இ���ேமல எ�னால பண� �ர�ட
��யா�. அதனால ��நா�ல ����ர��� ராஜா��ட
ெசா���க.''
"நா� ெசா�ல ��யா��க. எ��� ��வா�''எ�றா� உத�யாள�.

ராஜா ேவைல ெச��ெகா������ேபா� எ�ேர ெப�த ��ைள
வ�தா�� அவ���� ெத�யா�. ���க ���க இைச�ேலேய
�����வா�. இைசயாகேவ மா���வா�. (அதனா�தா� ராஜா
'இைசஞா�’ என ��னா�� அைழ�க�ப�டா�.) ராஜா��
இைச��றைம ேபா��த��� உ�ய�தா�... எ�றா�� எ��ட� பண�
இ�ைலேய.

ேநேர ெரகா��� ���ேயா���� ேபாேன�.

"ராஜா... ��நா���� ேதைவயான பண�தா� எ���ட இ���.
அ���ேமல ேபானா நா� ஒ���கமா�ேட�'' என ச�த� ேபா�ேட�.

என� இ�த� ெசயலா� ராஜா அ�ெச�. ஆ��ெக��ரா
வா����ெகா����தவ�க� ������டன�. ���ேயா �ச�தமான�.
நா� ெவ�ேய வ����ேட�.

ராஜா�� ெவ�ேய வ�தா�.
அைம�யான �ர�� ெசா�னா�. "அ�ேண, பட� �ரமாதமா
வ�����. ந�லப�யா �-ெர�கா��� ப��னா�தா� ந�லா����.
ெர�� நா�ல�ட எ�னால �-ெர�கா���ைக ���க����. ஆனா
எ�ேப�� ெக���ேபா��, உ�க ேப�� ெக���ேபா��. இ������
இ�பதா� �த� பட� எ�������க. அதனாலதா� ெசா�ேற�.''”

"��க ெசா�ற� உ�ைமதா� த��. ஆனா எ���ட பண�
இ�ைலேய?''



"அ�ேண... என�� ��க பா� ச�பள�தா� ��������க.
எ�ேனாட ��� ச�பள� என�� ேவணா�. அ�த� பண�ைத
நாலாவ�நா� ெர�கா��� ெசல��� வ���க�க''என� ெசா�����
���ேயா���� ேபா���டா� ராஜா.

இ�ப� ஒ� ���ைல ஏ� வ�த� என��?

"ைபர�' பட� என� �த� தயா��� எ�பதா� �யாபார� ப�ண�
ெத�யாம� எ�லா ஏ�யா�கைள�� க�� �ைல�� �����ேட�.
அ�தா� ��க���� காரண�.

இைளயராஜா ��மா��� இைசயைம�க வ�வத�� ��ெப�லா�,
ஒ� பட� ��ஸா� ஆ� மாத� ஆனா��ட ஆ��ெக��ரா
கைலஞ�க��� ச�பள�ைத� தராம� �ல தயா��பாள�க�
இ��த��பா�க. அ�தமா�� க�ெப�க��� நா� ேவைல
ெச����ேக�. ெதா�� ெச��� இைச�கைலஞ�க�� ���ப�
ப����, ப������ �ட�த�. இதனா� இைச�கைலஞ�க� ச�க�,
'ஆ��ெக��ரா கைலஞ�க� �னச� ேவைலெச�� ���த�� ச�பள�
ெகா����ட ேவ���' என ��மான� ேபா�ட�. அ������ இ�த
ெட�� ேபம�� ��ட� அம��� வ�த�. �ைலைம
இ�ப������ேபா� நா� அவ�க��� பா�� ைவ�க ��யாேத?
நா�காவ�நா�� ெர�கா��� எ�ப�� ராஜா ெத�வாக இ��தா�.
அதனா� பண� �ர��ேன�. நா� பட� எ����ெகா����பதா�
எ�தாக� பண� �ைட�த�.

இைளயராஜா �க��� ���க ச�கடமாக இ��த� என��. ஆனா��
பண��ட� அவைர� ேபா� பா��ேத�.

"அ�ேண நா� ெசா�ன� ெசா�ன�தா�. பண�ைத எ��������
ேபா�க'' எ�றா�.

"ஒ��தேராட உைழ���� ஒ�ேபா�� �ேராக� ெச�யமா�ேட�.
அ�ன�� ஏேதா ஒ� ேகாப��ல ெசா���ேட�. உ�க உட��ற�த
அ�ணேனாட ேகாபமா அைத எ����க�க. பண�ைத��
எ����க�க'' என� ெசா�-���� �ள��ேன�.

ெமௗன� ��னைக�ட� ஏ���ெகா�டா� ராஜா.

இ�றள�� நா�� இைளயராஜா�� சேகாதர�களாக� பழ�வ��ேறா�.
ராஜா�� ந�ல ப��கைள� ெசா�வத�� ஏராளமான �க��க�



உ��. அைத அ�த�த ச�த��ப�க�� ெசா��ேற�.

��ப� �டா� ப�ட��, ர���� பத�ட��...



ர

��ப� �டாரா? பதறிய ரஜின�!

���� ஒ��ைழ�� �� சத��த� இ��ததா�தா� ��ட
��டப� ஐ�ேத மாத��� பட� ���த�. 1978-ஆ� ஆ��
ஜனவ� 14-� ேத� �ைஜ ேபாட�ப�ட 'ைபர�'’ பட� ஜூ� 2-�

ேத��� ���.
ெச�ைன நகர உ�ைமைய� ெப����த த�� 'கைல���' எ�.தா�
ெச����த �ள�பர� �ரமா�டமாக இ��த�. எ�ேலா��
அ�ணா�� பா��� �ய���ப�யாக ேபன�, க�-அ��கைள ைவ��
அ�� ர��ைய '��ப� �டா�'’ என�� ��������தா�.

" 'ைபர�'�� இ�வள� ெசல�� �ள�பர� ெச�����றாேர...' என
�ய��ேபாேன� நா�. (அத�காக இ�றள�� தா�ைவ நா�
மற�க��ைல. எ�ேபா�� அவ��� ந����ளவனாகேவ இ��ேப�.)

���தா� பட� ���.

நா�, ைடர�ட� எ�.பா�க�, �ேரா ர��... �வ�� த��த�யாக
இர� �ேய�ட� ர���� ேபாேனா�.
ர����, பா�க�� �ளாஸா �ேய�ட� வாச��
ச�����ெகா�����றா�க�.

அ�ேபா�...

"எ�.�.ஆ�. சா�, �வா� சா�� ெப�யவ�க இ����ேபா� என��
இ�வள� ெப�ய க�-அ��டா?, அேதாட '��ப� �டா�'� ேவற
ேபா����கா�க. ைடர�ட� சா�... என�� இ� ���கைல. இ�தமா��
ப�டெம�லா� ேவணா�. அைத எ��க� ெசா���க''



என ர�� பத��ேபா� ெசா�ல...



"எ�.�.ஆ�., �வா� �� ��க இ�வள� ம�யாைத வ�����றைத
வரேவ��ேற�. ஆனா, பண�ேபா�� பட� வா�����க
�������ட�� ம�கைள� கவர இ�ப� ப���� ெச�வா�க. நாம
அ�ல தைல�ட ��யா�. அ�த �ஷய��� நாம தைல��ற�
த����ட. ��க ��ம�யா ேபா�� ����க. நாைள�� ராஜ�மா�
�ேய�ட�ல �த� ேஷா... ேம�� ேஷா பா���ேறா�.
(அ�ேபாெத�லா� காைல� கா�� �ைடயா�) அ�க வ����க'' என�
ெசா������றா� பா�க�.

�ற� இ�வ�� த��த�ேய ேவ� ப��க��� ர����
ேபா����றா�க�.

ம�நா�... பட� ���.

நா��, ைடர�ட� எ�.பா�க�� ராஜ�மா� �ேய�ட�� பட�
பா���ேறா�. �ேய�ட� ஹ��ஃ��. ர�க�க��� பட�
�����ேபா���ட�. ப���ைகயாள�க�� ர��� பட�
பா���றா�க�.
இைடேவைள ��ட��... ர�� �ேய�ட���� வ�தா�.
ப���ைகயாள�க� ர��ைய� ����ெகா�� '��ப� ர��’ என
பாரா���றா�க�.

இைடேவைள��� �ற� பட� ெதாட�� ���ற�.

ர�க�க�ட� ந�ல பட� பா��த ���� ெத��ற�.

'த�����ட�டா’ என என�� நாேன ச�தமாக� ெசா���ெகா��
ச�ேதாஷ��ட� ����� வ�ேத�. ��னாேலேய ேதவர�ண�� கா�
வ�� ��ற�.

"அ�ேண... உ�கைள ேதவர�ண� ைகேயாட ���வர� ெசா�னா�''
என �ைரவ� ��வநாத� ெசா�னா�.

கா�� ஏ�ேன�. 'எ�ன ெசா�ல� ேபாறாேரா? அவர �� பட� எ���
��ஸு� ப���டேம. எ��� ����றாேரா?' என �ழ�ப��ட�
ேபாேன�.
மா�ேய� ேதவர�ண�� அைற��� ேபா� வண�க� ேபா�ேட�.

"ேட� கைலஞான�... � ெஜ����டடா'' எ�றா�.



'இ�ப�தா� �த� ேஷாேவ �������. அ����ள பட�
ெஜ������� அ�ண� ெசா�றாேர... எ�ப�?' என என��
ஆ�ச�யமாக இ��த�.

'�த�ல உ�கா�ரா’ எ�றவ�... "ஏேல�... ராஜ�மா� �ேய�ட�ல
��க�லா� பட� பா����க�ல. அேத ேஷா�� நா�� பட�
பா��ேத�டா.''

அதாவ�... த�ைன யா�� அைடயாள� க��ெகா�ளாதப�
மைற���ெகா�� வ�� பட� பா������றா� ேதவ�.

"ேட� கைலஞான�... ஒ�ெவா�நா�� நா� �ைஜ ���
உ�கா��ேபாெத�லா� உ�ைனய �ைன�சப�ேயதா� உ�கா��ேத�.
எ�த அ�பவ�� இ�லாம, ந�ம ேப�ைச �� பட� எ���றாேன...
இவ� க� எ�னா�ேமா� பய� ஒ�ப�க�. அதனா� ��க���ட
எ�ன ேக�ேட� ெத��மா? "��கா... ஒ�ேவள கைலஞான�
ேதா��� ேபா��டா�னா... அவேனாட கடைனெய�லா� அைட����,
அவைன எ��டேவ வ����ேற�டா ��கா'� �ன�� ����ேட�.
ஒன���தா� ெத��ேம? ந�ம மா.ரா. பட� எ��க� ேபா�
ஒ�ேண��கா� ல�ச�பா கட�ப�ட�. அைத அைட���� அவைன
நா� எ��டேவ வ����க� ெத��ேம. அ�மா�� ��� ��சயமா
எ���ட வ�வ� �ைன�ேச�. ஆனா... ��க� உ�ப�க��
இ��கா�டா. '� கைலஞான�த� ப�� த�பா �ைன���
������யா?'� அ�த ��க� எ� ம�ைட�ல அ��� ���ய�
�����டா�டா. � பட� தயா��க ஆர���ச�ல��� �யவ�
�லமா உ�ைன ேவ� பா��ேத�. ஏ� ெத��மா? 'ெபா�பள,
த��� ேபாறானா?� பா�டா'�தா� ேவ� பா�க� ெசா�ேன�.
ஆனா... "கைலஞான� அ�ண� உ�கள மா��ேய எ�லா
�ஷய���� ேந�ைமயா இ��கா�'� ச����ேக� �����டா�டா.
இ�ப� ெசா�ற�டா... இ�ேம � எ� க�ெப� ��கஷ��� ஓ��
�ைட�சா ம��� வா. ெதாட��� � பட� எ�. இ�த ர��ய ��றாத.
எ�த ர��ய ‘�ேராவா� ேபாடாேத� ெசா�ேனேனா... அ�த ர��ய
�டாத. அ�த� ைபயைன வ�� பட� ப��. உன�� ஒ�ேகா� �வா
வைர�ல �ைற�ச வ���ல உைமயா��ைக ெச��யா���ட� ெசா��
பண� ெகா��க� ெசா�ேற�'' என ெந���ட� ஒ�� மைற���
ேப�ய ேதவ�... "இ�ப � என�ெகா� உத� ப�ண
���பா...''எ�றா�.



"எ�ன�ேண?''

"அ�த ர��ய, என�� ெர��பட� ந���� தர� ெசா�றா. எ�படா
ெசா�ற?''

"எ�ன�ேண... இ�பேவ ��க ����டா அல�அ�������
அைரம� ேநர��ல உ�க ��னா� வ�� ��பா��ேண'' என
ேதவ�ட� ெசா�����, ேதவ� ஃ���� �ெராட�� ேமேனஜ�
கேணச�ட� "இ�த ந�ப��� ேபா� ப���க. இ�ேல�னா இ�த
அ�ரஸு�� வ�� அ��� ர��ய வர�ெசா���க''எ�ேற�.

வ���� பற�த�... ேபா�� பற�த�.
ச�யாக நா�ப� ��ட�க�� ர�� உ�ேள �ைழ�தா�. ேதவ��
காைல� ெதா�� வண����� ேதவ�� அ��� ைக க��யப�
��றா�.

"எ�ன�பா ர��... எ�ப� � இ�த� கைத�ல ந��� �ேராவாக�
ேபாேற� �ைன�ேச��பா. பட� பா��ேத�. உ�ைன எ�த அள���
ேவணா�� பாரா�டலா��பா. இ�ேம எ�த ேகர�ட� �ைட�சா��
ந��க ����� ������ கா���ட. அேடய�பா... ‘ந����
ந����’ ஸா�ல எ�கேயா ேபா���ேய�பா. �ரமாதம�பா. அட...
������ேட��க... உ�கார�பா''’எ�றா� ேதவ�.

"பரவா�ல�க�யா''என� ெசா����� ர�� ���ெகா�ேட
இ��தா�.

"� ெரா�ப ந�லா வ�வ�பா... மகராசனா... உன�� எ�த�
�ைற���லாம ��க� பா�����வா�. இ�ப � என�� ெர��
பட��ல ந���� த��யா?''

"த�ேற�க�யா.''

"எ�ப�பா கா��� த�வ?''
"��க ெசா���க�யா... நா� உடேன த�ேற�.''

"ச��பா... ‘ைபர�’ பட���� எ�ன�பா ச�பள� வா��ன?''”

"கைலஞான� சா���ட ேக���க�க''எ�றா� ர��.

உடேன நா� "ஐ�பதா�ர�''எ�ேற�.



"ஐ�பதா�ர� எ�ன�பா? அ��� ேமலேய ெகா��கலா��பா''எ�ற
ேதவ� இ�ட�கா� �ல� தன� த�� மா�ய�ப��� ��னலாக ஒ�
வா��ைதைய� ெசா�னா�.

அ��த ஐ�� ��ட��� ஒ� பண� ப�ட�ட� வ�தா� மா�ய�ப�.

"�ேய ர����ட ���பா''எ�றா� ேதவ�.

பண�ைத� ெப���ெகா�ட ர��... ேதவ�ட� ���� ஆ��வாத�
வா��� ெகா�டா�.
"ம�த �ஷய�கைள... உன��� ேதைவயானைத மா�ய�ப���ட
ேப��க ர��.''

'ச��க�யா' எ�றா� ர��. அவைர  மா�ய�ப� �ேழ அைழ���
ெச�றா�.

"கைலஞான�... உ� ���ய��ல ேதவ� ஃ���ஸு�� �ேரா
இ�ைல��ற கவைல இ� �ைடயா�டா. ெதாட��� வ�ஷ����
ெர��பட� ர�� ���தா� ேபா��. �� ப���ேவ�''எ�றா�.

நா� ேதவ�ட� �ைடெப���ெகா�டேபா�... "நாைள�� ர����
கைத ப�ண�� வ���''எ�றா�.

ச�மத� ெசா����� �ள��ேன�.

ேதவ��� உ�டான மன உைள�ச�!



"நா

��கன�ட� ேதவ� ைவ�த
ேவ��ேகா�!

ைளல��� ர���� கைத ப�ண��. ஆ�� வ���டா''என
ேதவ� ெசா�ல... நா� அவ�ட� �ைடெப��� ெகா��

����ேன�.
"ைபர�'’ எ��ற ெவ���பட� �ல� நா� தயா��பாள�
ஆனைத�ட, ேதவ�ட� பாரா�� வா��ய� என�� மன �ைறைவ�
த�த�. அ�த ம�����ட� ����� வ�ேத�. எ�ைன எ��பா���
கா����தா� ேவ� ெச��யா�.

"ைபர�’ பட� ெவ��யைடய��� சா�ய� ����ேட�. பட�
�ரமாதம�பா. உ� பட� ெவ��யானா�தா� நா� ��ம�யா
��க����? தயா��பாளரா ெஜ����ட. வா����க�'' எ�றா�.

"எ�ன ெச��யாேர? "உ� கைத�ல ர���� கா� ேபா��. எ�
கைத�ல (���� மல��)’ர���� ைக ேபா��'�
ெச���ெம��டா கவைல�ப��� கேள?''

"அட எ�னா ேபானா எ�ன�பா? கா� ேபான பட� ந�லா ேபா��.
ைக ேபான பட� ேபாகாதா? எ� பட�� ெஜ����'' என�
ெசா������ ேபானா�.
இர�...

�ைஜயைற�� ��கைன� பா�� ��ெகா�ேட பைழய
�ைன�க���� ேபா���ேட�.





"ஊ�� ��� டா���� ��வனாக ���� ����ெகா����த
எ�ைன பல எ����க�, தைடகைள� தா�� ��மா படேம எ���
ெவ��ெபற ைவ����டாேன... எ� ெத�வ� ��க�. எ�தைன
ெஜ�ம� எ��தா�� ��க��� ந���கட� ���க ��யாேத...' என
க�கல��ேன�. அ�ப�ேய உற���� ��ேட�.

ர���� கைதப�ண ேதவ� அைழ����ததா� ேதவ�� ஆ�ஸு���
ேபாேன�.

ஒேர ேநர��� த��� ர��ைய ைவ�� ‘தா��� ச��ய�’
ேமாக�பா�ைவ ைவ�� ெத���� "ெகா�ட ரா��'’ என இர��
கைதக���மான ��கஷ� நட�த�. அ�த� சமய� அ�தா�ப�சைன
ைவ�� இ���� 'ேதா அவ� ேதா பா��' (ெர��� ெர��� அ��)
எ��ற பட�ைத எ����ெகா����தா� ேதவ�. ெவ� ���ரேம
த��-ெத��� பட���கான கைதைய ெர� ெச�� ��ேடா�. ஆக...
இ�த ��� பட�க�� ஒேர ேநர��� ஊ���� �������
ஏ�பாடான�. ��� பட�க���� ஃைபனா�� �ர�ட
ேவ�����ததா� ேதவ� ெந��பாக இ��தா�.

ஒ�நா�... ெத����பட��� இய��ந� ��ைலயா�� அேஸா�ேய�
ஆ���� வ�தா�. அதாவ� 'ெகா�ட ரா��' பட வசன�ைத ச�
பா��க வ����தா�. அ�ேபா� ேதவ� ெசா�லாத ஒ� வசன�ைத,
ேதவ� ெசா�னதாக த��� ெசா�� அத�� ெத���
வசனக��தா�ட� எ�� வா�� வ����தா� அ�த அேஸா�ேய�.
அைத அவ� வா���� கா��யேபா�...
"நா� ெசா�லாத வசன�ைத � ஏ�டா ெசா�� எ�� வா��
வ�த?''’என ேதவ� ேக�டா�.

"அ�ேண... ��க அ�த வசன�ைத� ெசா���க''

"��க� ேமல ஆைணயா... நா� ெசா�லலடா''

"��கதா� ெசா���க''என அேசா�ேய� ��வாதமாக� ெசா�ல...
ேதவ� உ�சக�ட ேகாப��� அவைர� ���.. "அ�த வசன�ைத நா�
ெசா�லேவ இ�ைல. ேவ��னா எ� ��ைட� ேபா��
தா��ற�டா''என ஆேவசமாக� ெசா�னப� த� ேதா�� �ட�த
��ைட �ேழேபா��� தா��னா�.



ேதவ�� உட�ெப�லா� ந���ய�. நா�க� எ�ேலா��
பய��ேபாேனா�. ஜாைட �ல� அ�த அேஸா�ேய�ைட ெவ�ேய
ேபாக�ெசா�ேனா�. அவ� ேபா���டா�.

��� ேநர� க��த�.

ேதவ� �லா�� ஆக��� எ�பதா� "அ�ேண... நா�க��
�ள��ேறா�. நாைள�� வ�ேறா�''என� ெசா�ேனா�.

"கைலஞான��, �யவ�� ம��� இ��க. ம�தவ�க
�ள���க''எ�ற ேதவ�, ேமா� ���� ஆ�வாச�ப���� ெகா�டா�.
"எ�னடா... பய�����களா? அ�த ��டா�பய எ�னய
வ��������டா�டா'' எ�ற ேதவ�, "அைத ���க. ந�ம
ேவைலைய� பா��ேபா�. ஆமாடா, உ�க ேவைலைய�தா�
ெசா�ேற�''எ�றா�.

நா�க� ���ேதா�.

" 'ந�க��� ம��� ���� ��� ������க. எ�க��� எ��ேம
ெச�யமா�ேட����க'’� ெசா���க�ல. ந�ம ���ண����
அ�ய��ட (ேகாைவ ��ேயாக�த�) உன���, �யவ����,
மா.ரா.���� �� பா�க� ெசா���ேட�. ஊ�� ������� நா�
ேபா��� வ�த��, ஒ�கேப�ல ஆ��ெகா� �� ���த� ப���
த�ேற�''எ�ற ேதவ�... "�யவா... � �ழேபா� இ�.
கைலஞான����ட ஒ� �ஷய� ேபச ேவ�� ����''எ�றா�.

"ஏ�டா, எ� ��னமக ெஜக��வ��� மா���ைள பா��க�
ெசா����ேதேன.. எ�னா��?''”

"நா�தா� ெசா�ேனேன. எ� த�க�� மக� வ������ ப��ச
நடராஜ�.. ஊ��ேக ப�ைணயாேராட மக�... அ�ேபா நா�
ேபா�ேடா�ல கா���சத �ட ேந�ல இ��� ஜ��� இ��பா��
ெசா�ேனேன''”

"ஊ�� ேபா��� வ�த�� ேப� ����ரலா�. இ�ப நா� ஒ���ட
ஒ� ���யமான �ஷய� ெசா�ல� ேபாேற�. எ� ைபய�
த�டபா�ய ஒேர ைபயனா�ேச� ������ளேய வ��
������யா வள��த� த�பா ேபா��டா. ஏ�னா... எ�ேனாட
ஆ��ல ஒ� ெப�ய ச����ட� நட�த� இ�ப�தா� என��
ெத�யவ����. எ� ஆ��ல இ��க எ�லா�பய�� எ�ேனாட



ெர�ல� �������ட����ட 'க�ஷ�'��ற ேப�ல ல�ச�
வா����கா��க. அவ�க�� 'இவ�கைள பைக�����டா ந�ம
�யாபார�த ெக������வா�க'� ���� ��� ������கா�க.

அ��� ேமல�� ஒ�� நட�����டா. எ���ட ேவைல பா���ற
ஒ��த� ெவ���ல ஒ� �ேய�ட� க�� "உ�க ைகயால ��ப�
ெவ�� �ற�க��'� ெசா�னா�. நா�� �ற��வ�ேச�. ‘"��க
����ற ச�பள� ���ப� நட�தேவ ப�தல'� அ��க�
�ல��வாேன... இவ��� ஏ� �ேய�ட� க�ற அள���� பண�?’�
��� �ல�க ஆர���ேச�. ச�டாள�பய... அவன ந�� எ�ெத�த
��ன�ல ெபா��பா ��ேடேனா... அ�ேகெய�லா� ல�ச� வா��
பண�ைத� ேச�����கா�. எ� பண�ைத� ���, �ேய�ட� க��
அைத எ�ைகயாலேய �ற�க வ����கா�னா அவ� எ�ப��ப�ட
ெக���கார�? இ�ேம அவைன ந�� நா� ெதா�� ப�ண���மா?
நா� ஒ�� ெச����க��. எ� மக� த�டபா�ய ��மாவாவ�
ஆ���� வ��ேபாக� ெசா����க��. அவ� வ��ேபானா, இ�த
����� பய�க��� ஒ� பய� இ�������ல. த���
ப���ேட�. இ�ேம எ� ைபயைன ஆ��ல உ�கார ைவ�க ஒ�
ஐ�யா ப���ேட�. அ��ேடா� ���ைட ேம�பா�ைவ பா��க�
ெசா���ேட�. நா� ஊ����� ேபா��� வ�த��... எ�லா�
பவைர�� அவ� ைகல ெகா��க� ேபாேற�''எ�றா�.

"அ�ேண... இ�க ���� நட��ற� எ�க��� ��னா�ேய
ெத���ேண. ஆ��பா� ெசா��வா�. உ�கள� ��� உ�க ெசா�த
ப�த�க�� இ��கா�க. ஏதாவ� வ�பா��ேம� ெசா�லாம
இ����ேடா�''எ�ேற�.

"அதா� எ� ��க� இ�ப கா��� �����டா�டா. ச� வாடா... �ழ
ேபாகலா�'' எ�றா�.
ப��ற�� �ேழ வ�ேதா�.

த� த�� மா�ய�பைன அைழ�தா�.

"ஊ�� அேர�ெம�� எ�ப� இ���?''

"எ�லா���� �� ேபா�டா��. உ�க���� ேபா�டா��''

"மா.ரா.��, �யவ�� எ��ட வ�றா�க''

"அவ�க���� ேபா�டா��''’எ�றா� மா�ய�ப�.



உடேன எ�ப�க� ����ய ேதவ�, "ச� கைலஞான�. ஊ��
ேபா��� வ���ேற�. அ��� உ�ேனாட ஐ�யா எ�ன?''

" "ெச�ல���'� ஒ� கைதைய எ��க�ேபாேற�. நாைளல���
��கஷ� ெதாட�க�ேபாேற�''

"மகராசனா ெச�ய�பா''’என� ெசா����� வரா�டா�� இ��த
ஆற� உயர பால��க� பட�ைத� பா��த ேதவ�, "��கா...
இ�ேம�� � ����ற க�ட�த எ�னால தா�க ��யா�டா. ���ர�
எ�ைன� ������கடா. தய� ப�றா...''’என த�த��த �ர��
ேவ���ெகா��,  யாைர�� பா��காம� அ�வலக��� ���ற��ள
த� ��ைட ேநா�� ேபா��ெகா����தா� ேதவ�.

ச�ைடய�யாத ேம�, அத� ேம� ���� �ர�ட ���,
�ழ�கா�வைர ம���� க��ய ேவ��, தள�வான நைட... ஆ���
�ைறயாத க��ர�....
இ�ப� �ர��� ேபா��ெகா����த ேதவ�� ���ற� ேதா�ற�...
இ�தைன ஆ��க���� �ற�� எ� க��ேலேய ���ற�.

காரண�... அ�தா� நா� கைட�யாக� பா��த ேதவ�� ேதா�ற�.



பாக�-3� உ�ள சிற�ப�ச�க�!

��ன�ப ேதவ�� மைற�

ேதவ�� சவ ஊ�வல��� ப�ல��� ஏ�, கத�ய�த  எ�.�.ஆ�.

அ.இ.அ.�.�.க. க��ைய எ�.�.ஆ�. ஏ� ெதாட��னா� எ��ற
ரக�ய�.

ேதவ� ஃ������ ர�� கா��ய ந��.

மன அைம� இழ�த ர��.

பா�மேக��ரா, ���� ��தா, ெஜயமா-� உ���டவ�க�ட� ஒ�
தயா��பாளராக என� அ�பவ�.

ேக.�. ��தரா�பா�� வா��ைக�� அவ� எ�ைன  மகனாக
பா��த �க��க��. அ��ட� த� இ��  கால��� ��� ��ய 
அவ�ைதயா� அவ� ப�ட �யர�.

ம�க� �லக� எ�.�.ஆ�டனான என� அ�பவ�.

'இள�ேஜா�க�' பட அ�பவ�.

எ� �� ேபர�� ெகா�ட �ஜயசா��.

ேதவ� மக��� ர�� ெச�த உத�.

ந�க� �லக� �வா��டனான என� அ�பவ�.

... இ�ப� பல �ய�����, �ைக����� �ஷய�க� ��றா�
பாக��� உ�ள�.



வா���க�... வரலாைற!

-கைலஞான�
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